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Förord 

 

Studiens författare vill rikta ett stort tack till samtliga som har samverkat i denna studie. Ett 

stort tack till handledaren Åsa Gustavsson för vägledning under studiens gång. Ett stort tack 

ska även riktas till vår examinator Petra Andersson för betydande konstruktiv kritik under 

kursens seminarietillfällen. Avslutningsvis, ett stort tack till samtliga opponenter som har 

tillfört viktiga synpunkter för studiens utveckling.    
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Sammanfattning 

Titel:   Miljövänliga inköp i dagligvaruhandel - En jämförande studie av publika 

hållbarhetsredovisningar i dagligvaruhandel  

Kurs:   Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT-17 

Författare:  Arbnora Dervishaj, Anton Lindén Persson, Erik Lingegård 

Handledare:  Åsa Gustavsson 

Bakgrund:  Hållbarhet beskrivs utifrån tre dimensioner; miljö, social och ekonomi. De 

utvecklade kraven på de miljömässiga dimensionerna sätter press på verksamheter att ta ett 

större miljöansvar. Med implementering av miljövänliga produkter har de stora aktörerna inom 

dagligvaruhandeln stor påverkan på marknaden och branschen har blivit ledande för 

miljövänlig produktion och konsumtion. Genom dess förmåga att kunna påverka hela 

produktkedjan betraktas inköpsfunktionen som en nyckelfaktor för att driva verksamheten mot 

en hållbar utveckling.  

Syfte  Studiens syfte är att identifiera och jämföra vad aktörer inom dagligvaruhandeln i 

Sverige förmedlar inom miljö vid inköpsfunktionen genom publika hållbarhetsredovisningar. 

Vidare är syftet att presentera ett förslag till ett ramverk för att öka jämförbarheten av 

hållbarhetsredovisningar.  

Metod  Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod med ett deduktivt 

angreppssätt. Vidare har studien tillämpat ett positivistiskt synsätt samt komparativ 

undersökningsdesign. Studiens teoretiska referensram är sammanställd från vetenskapliga 

studier, litteratur samt hemsidor. Datainsamling av empiriskt material har utförts genom 

publika hållbarhetsredovisningar från fyra aktörer inom dagligvaruhandeln; Axfood AB, Coop 

Sverige AB, ICA Sverige AB och Lidl Sverige KB. Studiens teoretiska referensram och 

empiriska material analyseras genom mönsterjämförelser mellan urvalet.  

Slutsats Studien har identifierat skillnader och likheter i vad som förmedlas angående 

inköpsprocessen genom publika hållbarhetsrapporter. Genom de genomförda 

mönsterjämförelserna har ett ramverk operationaliserats utifrån den teoretiska referensramen. 



 
 

Detta ramverk kan användas som en förlängning till de befintliga ramverken för att öka 

jämförbarheten av prestationer i inköpsfunktionen.         

Nyckelord Hållbarhetsredovisning, Dagligvaruhandel, Logistik, Inköp, Miljö, Ramverk, 

Sortiment, Transport, Leverantörer 

  



 
 

Abstract 

Title:  Green procurement in grocery trade - A comparative study of public 

sustainability reports in grocery industry 

Authors:  Arbnora Dervishaj, Anton Lindén Persson, Erik Lingegård 

Tutor:  Åsa Gustavsson 

Context: Sustainability is described based on three dimensions; environment, social and 

economics. The developed requirements on the environmental dimension put pressure on 

businesses to take environmental responsibilities. With implementations of environmentally 

friendly products, the major companies in the grocery trade have a great impact on the market 

and the industry has become a leader in environmentally friendly production and consumption. 

Through its ability to affect the entire product chain, the purchasing function is considered a 

key factor in driving the business towards sustainable development.  

Purpose: The purpose of this study is to identify and compare what companies in the 

grocery trade in Sweden present about environment in the purchasing function through their 

public sustainability reports. Furthermore, the purpose is to present a proposed framework to 

increase the comparability of sustainability reports.  

Method:  This study applies a qualitative research with a deductive approach. Furthermore, 

the study has applied a positivistic view and comparative research design. The theoretical 

framework consists of scientific studies, literature and websites. The data collection of 

empirical materials has been conducted through public sustainability reports from four actors in 

the grocery trade; Axfood AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB and Lidl Sverige KB. The 

theoretical framework and empirical material has been analyzed through pattern comparisons 

between the selected actors.  

Results: The authors have identified similarities and differences of the presented material in 

public sustainability reports regarding purchasing function. A framework has been developed 

to work as a module to prolong the existing framework and strengthen the comparability.     



 
 

Keywords: Sustainability reports, Grocery trade, Logistics, Purchase, Environment, 

Framework, Assortment, Transport, Suppliers 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning om miljö, hållbarhetsredovisning och 

dagligvaruhandelns roll inom miljö. Vidare förs en problemdiskussion kring ämnet som sedan 

mynnar ut i en problemformulering samt studiens syfte. Slutligen presenteras studiens 

disposition.  

  

1.1 Bakgrund  

Hållbarhet kan beskrivas utifrån tre dimensioner; miljö, social och ekonomi (se figur 1.1). De 

tre nämnda dimensionerna illustreras ofta som tre överlappande cirklar, detta för att 

konkretisera dimensionernas beroende av varandra. Då en förändring sker i ena dimensionen är 

sannolikheten hög att förändring sker i någon av de andra dimensionerna. Björklund (2012) 

beskriver också ett annat sätt av hållbar utveckling; att den totala arean av dessa cirklar inte får 

minska. Vidare ställningstagande inom hållbar utveckling är om en ökning av en dimension är 

hållbart eller om ökningen sker på bekostnad av en eller fler andra dimensioner (Björklund 

2012).  

 

 

Figur 1.1, Hållbar utveckling kan illustreras av de tre delvis överlappande områdena: miljö, 

samhälle och ekonomi (Björklund 2012, s.30). 
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Miljöfrågor och miljötänk har under en längre tid varit på agendan inom de flesta sektorer och 

är något som ständigt påverkar människors vardag, både i det privata och i det offentliga. 

Konsumenter blir mer och mer medvetna om konsekvenserna av att köpa en viss produkt och 

sätter på så vis press på företag att bli mer miljövänliga (Yu, Han & Hu 2016). 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) som jobbar med att sammanställa statistik har gjort 

uppställningar av hur utsläppen ser ut i Sverige. Bland annat kan det urskiljas att utsläppen i 

Sverige minskat med 25 % från 1990 till 2015. Denna minskning har skett inom de flesta 

sektorer men det finns fall där utvecklingen släpar efter eller till och med går mot motsatt 

riktning. Det som avviker här är de logistiska aktiviteterna som transport och inköp. Enligt 

SCB har transporter minskat från 1990 till 2015. Noterbart är dock att utsläppen från lastbilar 

gått åt det totalt motsatta hållet under samma period med en ökning på 16 %. Gällande inköp 

syns inte heller några positiva signaler till följd av globaliseringen. Globaliseringen har 

inneburit ökad import vilket genererar utsläpp i andra länder som är lätt att förbise. Dessutom 

har utsläppen från import ökat kraftigt under de senaste 20 åren till följd av integrationen 

(Statistiska Centralbyrån u.å.). 

  

EU jobbar aktivt med att sätta upp klimatmål för sina medlemsländer. Genom ett EU-direktiv, 

gällande en ny lag som trädde i kraft den 1 december 2016, kommer kontrollen av företag att 

öka ytterligare. Lagen benämns hållbarhetslagen och kommer innebära att företag med ett 

medelantal på 250 anställda samt en balansomslutning på 175 miljoner SEK, alternativt en 

nettoomsättning på 350 miljoner SEK, är skyldiga att visa upp en årlig hållbarhetsredovisning 

(Hållbarhetslagen u.å.). En hållbarhetsredovisning som förklarar hur företaget arbetar med 

hållbarhetsfrågor måste omfatta miljöfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, social frågor, 

antikorruption och mutor. Syftet med denna lag är att företagen ska få en bättre förståelse för 

och inse riskerna med att jobba med hållbarhetsarbete (Regeringen 2016). 
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De stora aktörerna inom dagligvaruhandeln har stor påverkan på marknaden med 

implementeringen av hållbara produkter. De kan genom att sprida information om produkters 

miljöpåverkan, men även genom val av vad som ska ställas fram på hyllan, uppmuntra 

konsumenter att göra mer miljövänliga val. Genom deras stora inflytande längs hela 

produktkedjan har aktörerna i dagligvaruhandeln givits smeknamnet “grindvakt”. Då aktörerna 

i dagligvaruhandeln har denna roll brukar de ses som en ledande bransch sett till miljövänlig 

produktion och konsumtion (Mont et al. 2015). Inköpsfunktionen betraktas som en 

nyckelfaktor för att driva verksamheten mot en hållbar utveckling, genom dess förmåga att ta 

hänsyn till miljömässiga faktorer vid varje beslut genom hela inköpsprocessen (UNDP 2008).  

  

1.2 Problemdiskussion 

En viktig aspekt inom hållbarhet är vem som bär ansvaret. Björklund (2012) beskriver tre olika 

aktörer som ansvarstagande; konsumenter, myndigheter och näringslivet. Då det är vi 

konsumenter som styr företagens utbud och vad som produceras har vi stor miljöpåverkan och 

bär således ett stort hållbarhetsansvar. I dagsläget kan vi dock få vägledning genom en rad 

olika produktmärkningar för miljö och social hållbarhet. Myndigheterna är ansvarstagande 

genom deras befogenhet att styra konsumenter och näringsliv mot hållbar utveckling. 

Näringslivets hållbarhetsansvar ligger bortom de legala och ekonomiska ansvarstagandena och 

snarare i de etiska och filantropiska ansvarstagande. Det är på frivillig basis företagen arbetar 

med hållbarhet där en drivkraft är konsumenternas ökade miljömedvetenhet (Björklund 2012).  

  

Detta leder vidare till butikskedjornas betydande roll när det kommer till att driva 

hållbarhetsarbete i hela värdekedjan, inte bara för att skapa marknad för hållbara produkter utan 

även för att introducera hållbarhetstänk för producenter, leverantörer och konsumenter (Mont et 

al. 2015). Inköpsfunktionens förmåga att kunna påverka hela försörjningskedjan, inklusive 

externa aktörer utanför organisationens gränser, innebär att inköpsavdelningen är den avdelning 

inom näringslivet som besitter en avgörande roll för företagets hållbara utveckling. Trots deras 

möjligheter att bidra till en mer hållbar verksamhet är det dock sällan organisationer utnyttjar 

möjligheterna fullt ut (Meehan & Bryde 2010).  
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Globaliseringen är en orsak som hindrar inköpsavdelningen att ta fullt hållbart ansvar för hela 

försörjningskedjan. Med en växande trend mot internationalisering blir det allt vanligare att 

företag har flera olika leverantörer, en horisontell leverantörsstruktur, och 

förstaledsleverantörerna har i sin tur ett flertal underleverantörer, en vertikal 

leverantörsstruktur. En sådan struktur komplicerar organisationers möjligheter att ha koll på 

hela leverantörsnätverket (Koplin, Seuring, & Mesterharm 2006). Globaliseringstrenden har 

även inneburit att handel över landsgränser har ökat vilket innebär längre transportavstånd som 

i sin tur leder till ökad miljöpåverkan. Det finns en rad åtgärder som kan reducera 

miljöpåverkan som uppstår till följd av transport men som emellertid kan innebära försämrad 

leveransservice och därmed utnyttjar inte inköpsavdelningen dessa åtgärder fullt ut (Björklund 

2012). Utöver att reducera miljöpåverkan på leverantörer och transport är sortiment en aspekt 

som kan bidra till en mer miljövänlig inköpsprestation. Trots att efterfrågan på ekologiska 

livsmedel de senaste åren har ökat kraftigt möts emellertid inte efterfrågan av utbudet av 

ekologiska varor (Kihlberg 2015). 

  

Inom forskningen råder det polemik kring om redovisningen spelar roll för hållbarhet (Carlson 

Ingdahl & Påhlsson 2015). Carlson, Ingdahl och Påhlsson (2015) styrker även här det som 

nämnts tidigare kring aktörernas ansvar och tar upp att utvecklingen har förflyttats och fokus 

har ökat mot aktörsansvaret (Frostenson, Helin & Sandström 2015 se Carlson Ingdahl & 

Påhlsson 2015). Detaljhandelns syn på hållbarhet har även den utvecklats och förändrats. Ett 

skifte av uppfattningen om hållbarhet från att framstå som en negativ inverkan på effektivitet, 

lönsamhet och tillväxt till att nu snarare användas som strategisk fråga, nödvändiga för 

organisationens konkurrenskraft och utveckling (Frostenson, Helin & Sandström 2013).     

    

Enligt Global Reporting Initiative (GRI) och EU-direktiv ska hållbarhetsredovisningen 

innefatta en heltäckande redovisning av resultatet för det genomförda hållbarhetsarbetet under 

den aktuella perioden (Grahovar 2016). GRI har bidragit till en standardisering av 

hållbarhetsredovisning (Carlson Ingdahl & Påhlsson 2015) och tillsammans med övriga 

normgivare har GRI vidare bidragit till en praxisutveckling hos de stora företagen (Milne & 
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Gray se Carlson Ingdahl & Påhlsson 2015). I kritik mot detta finns det osäkerhet gällande 

ansvar för vad som presenteras och insamling av specifik information kan försvåra detta. En 

potentiell lösning för detta problem är att med standardiserade mått och samordning inom 

branscher stärka jämförbarheten (Grahovar 2016). 

 

1.3 Problemformulering 

o Vad förmedlar aktörer inom dagligvaruhandeln i sina hållbarhetsredovisningar 

angående miljö inom inköpsfunktionen?  

o Hur skulle ett ramverk för hållbarhetsredovisning inom dagligvaruhandeln kunna se 

ut? 

  

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera och jämföra vad aktörer inom dagligvaruhandeln i Sverige 

förmedlar inom miljö vid inköpsfunktionen genom publika hållbarhetsredovisningar. Vidare är 

syftet att presentera ett förslag till ett ramverk för att öka jämförbarheten av 

hållbarhetsredovisningar.  
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1.5 Disposition 

 

Figur 1.2, Studiens disposition (Författarnas illustration 2017). 
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2 Metod 

Metodkapitlet omfattar flera delkapitel som inleds med en beskrivning av olika existerande 

metodologiska teorier. Därefter följer ett resonemang av de metodval författarna har gjort för 

att besvara problemformuleringen.  

  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

En kunskapsteoretisk frågeställning, även betecknad epistemologisk frågeställning, som berör 

det som kan betraktas som antagbar kunskap inom ett bestämt ämnesområde kan delas in i två 

ståndpunkter; positivism och tolkningsperspektivet. Positivism är en naturvetenskaplig inriktad 

kunskapsteori som påvisar relevansen av att följa naturvetenskapliga metoder vid en studie av 

den sociala verkligheten. Denna ståndpunkt menar att kunskap enbart kan betraktas som riktig 

kunskap om det kan bekräftas via sinnena. Tolkningsperspektivet som en epistemologisk 

ståndpunkt skiljer sig från positivismen då det är ett samhällsvetenskapligt synsätt som menar 

att samhällsvetenskapens studieobjekt uppfattas annorlunda gentemot naturvetenskapens 

studieobjekt. Detta perspektiv har en påverkan av olika tanketraditioner, som gemensamt menar 

att forskningsprocessen bör ha en annan logik som reflekterar det som är specifikt för 

människor för att ha möjlighet att fånga den subjektiva betydelsen av social handling (Bryman 

& Bell 2013).  

  

Denna studie tillämpar en positivistisk ansats då det inte sker någon tolkning av information 

som samlats in. Studien omfattar fakta från diverse befintliga teorier samt information från de 

utvalda företagens publika hållbarhetsredovisningar som tas för givet vara sanningsenligt och 

därmed krävs ingen tolkning av verkligheten. Författarna kommer således använda det som 

förmedlas i hållbarhetsredovisningarna utan någon tolkning, i enlighet med ett positivistiskt 

synsätt.  
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det förekommer två vanliga vetenskapliga angreppssätt för att beskriva relationen mellan teori 

och praktik; deduktivt samt induktivt angreppssätt. En deduktiv ansats innebär att forskaren 

utifrån kunskap från teorier härleder en eller flera hypoteser som i sin tur utsätts för en empirisk 

granskning för att undersöka om det överensstämmer med verkligheten. Det är således befintlig 

teori som styr den empiriska datainsamlingsprocessen och forskningen går därmed från teori 

till empiri. Med ett induktivt angreppssätt blir emellertid teorin resultatet av forskningsinsatsen 

och forskningen går således från empiri till teori. Processen vid ett sådant angreppssätt innebär 

att generaliserade slutsatser dras utifrån observationer av verkligheten (Bryman & Bell 2013). 

Ett tredje angreppssätt som presenteras av Alvesson och Sköldberg (2008) är abduktion som 

har drag från såväl induktion och deduktion. Denna ansats förekommer ofta vid fallstudier och 

utgår liksom induktion från empiriska fakta. Den ligger dock närmare ett deduktivt 

angreppssätt då teoretiska frågeställningar inte förkastas (Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

Denna studie baseras på ett deduktivt angreppssätt då författarna inledningsvis undersökte 

befintliga forskningar och teorier kring ett valt ämne för att utforma en problemformulering och 

identifiera teorier som skulle undersökas vidare. Teorin har således styrt den empiriska 

datainsamlingen i enlighet med ett deduktivt angreppssätt.  

  

2.3 Forskningsmetod 

Utformning av en forskning är beroende av vilken forskningsstrategi som väljs; kvalitativ eller 

kvantitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskning är en strategi där betoning framförallt ligger 

på ord istället för siffror. Vad som skiljer kvalitativ forskning gentemot kvantitativ ytterligare 

är att kvalitativ har en induktivt synsätt där teorin ses som ett resultat av forskningen. Den är 

även interpretativ och konstruktionistisk vilket innebär hur urvalet av människor uppfattar 

verkligheten i en viss situation och hur detta är ett utfall av interaktionen mellan individer. I 

kvantitativ forskningsstrategi är fokus på siffror istället för ord och mynnar ut i fyra 

intresseområden; replikation, generalisering, kausalitet och den viktigaste, nämligen mätning. 
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Kvantitativa forskningar har vanligtvis en deduktiv syn vilket innebär att forskning styrs av 

teorin (Bryman & Bell 2013). 

  

Trots ett deduktivt angreppssätt har denna studie utgått från en kvalitativ forskningsmetod. 

Fokus har riktats mot utvalda hållbarhetsredovisningar inom dagligvaruhandel som författarna, 

utifrån vad dessa förmedlar ur miljömässiga aspekter, har gjort en jämförelse av. Studiens 

fokus har därmed legat på ord snarare än siffror som i en kvantitativ forskningsmetod. 

Författarna har inte heller testat någon typ av hypotes och därmed har metoden inte fungerat i 

enlighet med kvantitativ, utan kvalitativ forskningsmetod.  

  

2.4 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär undersökningsdesign, eller forskningsdesign, en ram 

för datainsamling och dataanalys vilka kan delas in i fem typer; experimentell design, 

tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. En experimentell 

design grundas med två grupper; en experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

Experimentgruppen utsätts för en experimentell variation som sedan jämförs med 

kontrollgruppen som inte utsätts för variationen. Tvärsnittsdesign innebär att data från flera fall 

samlas in vid ett tillfälle för att skapa en uppsättning kvantitativa data som har en koppling till 

mer än en variabel. Detta granskas sedan för att upptäcka olika sambandsmönster. 

Datainsamlingen sker vanligen genom enkäter, strukturerade- intervjuer eller observationer, 

innehållsanalys eller analysering av offentlig statistik och dagböcker. För att studera 

förändringar används vanligtvis en longitudinell design där ett urval studeras vid minst två 

olika tillfällen. En fallstudie som undersökningsdesign går ut på att detaljerat studera ett enda 

fall. Det sista forskningsdesignen är komparativ design och innebär att två eller flera olika fall 

studeras med två liknande metoder i syfte att jämföra och skapa bättre förståelse angående en 

specifik social företeelse (Bryman & Bell 2013). 
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Denna studie tillämpar en komparativ design då författarna har studerat fyra olika 

hållbarhetsredovisningar inom samma bransch med syfte att jämföra och skapa förståelse kring 

hur dominerande aktörer inom dagligvaruhandeln förmedlar deras miljöarbete inom 

inköpsfunktionen genom sina hållbarhetsredovisningar. 

  

2.5 Datainsamling 

Enligt Jacobsen (2002) finns det olika tillvägagångssätt för en forskare vid insamling av data. 

Val av metod har sin grund i vilken slags information som önskas för att besvara studiens 

frågeställning; primärdata eller sekundärdata. Primärdata är information som forskaren samlar 

in för första gången direkt från en primär informationskälla. Datainsamlingen blir på så sätt 

skräddarsydd för studiens specifika frågeställning. Vanliga metoder för att samla in primärdata 

är intervjuer, observationer och frågeformulärer. Vid exempelvis historiestudier är det dock 

vanligt med sekundärdata som innebär att forskaren använder redan existerande data som 

tidigare har samlats in av någon annan. Vanliga datainsamlingsmetoder av sådan information är 

existerande texter, statistik, räkenskaper, årsredogörelse och börsnoteringar. Vid insamling av 

sekundärdata är det av betydelse att vara kritisk då informationen kan ha hämtats in av andra 

ändamål än ens egen studie (Jacobsen 2002).  

  

Denna studie omfattar enbart sekundär datainsamling. Den teoretiska datainsamlingen har skett 

från såväl litterära som elektroniska källor i form av hemsidor, tidsskrifter och dokument. De 

publika hållbarhetsredovisningarna som ligger till grund för den empiriska datainsamlingen har 

hämtats från respektive företags hemsida. Författarna har således sparat tid på att inte behöva 

samla in egen data från en primär informationskälla. Författarna har även hämtat information 

från Coops och ICAs miljörapporter från år 2003 respektive år 2004 för att ha möjlighet att 

räkna på utveckling av antal ekologiska produkter.  
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2.6 Urval 

Bryman och Bell (2013) redogör för två olika metoder att göra urval på inför en undersökning; 

sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att alla i en 

förutbestämd population har lika stor sannolikhet att bli utvald och resultatet kan således 

generaliseras till hela populationen. Alla mänskliga faktorer förbises och urvalet blir helt 

slumpmässigt. Icke sannolikhetsurval innebär att ett urval tas fram på ett sätt som inte är 

slumpmässigt och det finns tre grundläggande former för detta; bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurval är en strategi där forskaren gör ett val utifrån 

tillgänglighet. Urvalet består alltså av respondenter som är tillgängliga för forskaren vilket 

medför en risk att inte kunna generalisera resultatet då urvalet troligtvis inte är representativa 

för hela populationen ifråga. Snöbollsurval är i viss avseende ett slag av bekvämlighetsurval 

där forskaren inledningsvis tar kontakt med ett mindre urval som är relevanta för 

undersökningen. Genom respondenternas kontaktnät kan forskaren sedan komma i kontakt med 

ytterligare respondenter att inkludera i studien (Bryman & Bell 2013). En tredje form av icke 

sannolikhetsurval som förhållandevis sällan används är kvoturval. Denna metod innebär att 

populationen initialt kategoriseras utifrån relevanta egenskaper. Forskaren väljer därefter själv 

ut ett urval utifrån ett förutbestämt antal enheter som ska väljas från respektive kategori 

(Jacobsen 2002).  

  

Icke sannolikhetsurval är den urvalsmetod som har använts i denna studie för att studera 

företag som lämpar sig med studiens syfte. Syftet är att studera aktörer inom dagligvaruhandeln 

i Sverige och därmed användes bekvämlighetsurval. Den främsta anledningen till val av 

bransch är dess betydande roll i samhället. Enligt branschorganisationen Svensk 

Dagligvaruhandel har organisationen miljontals kunder dagligen vilket gör dem till en viktig 

samhällsaktör med en skyldighet att ta ansvar inom samhällsviktiga områden. 

Medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop 

Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna (Svensk 

Dagligvaruhandel u.å.). Studien har därmed vara riktad mot denna branschorganisation och de 

fem förstnämnda aktörerna. Då Bergendahls inte har upprättat någon hållbarhetsredovisning 

fyller de inte studiens urvalskriterier och har därmed inte inkluderats i studien. ICA Sverige AB 
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upprättar ingen egen hållbarhetsredovisning och av den anledning har författarna istället 

studerat koncernens gemensamma hållbarhetsredovisning. Se tabell 2.1 för generell data om 

respektive aktör.  

 

 

 

 

 

Tabell 2.1, Urval (Författarnas illustration 2017). 

  

2.7 Analysmetod 

Yin (2007) presenterar några specifika analytiska tekniker. En mycket önskvärd teknik är 

mönsterjämförelse där ett empiriskt grundat mönster och ett förväntat mönster jämförs. En 

annan analytisk teknik, som betraktas som en form av mönsterjämförelse, är att bygga upp en 

förklaring av fallet. Tidsserieanalys är en tredje analytisk teknik där ett fall studeras successivt 

över en tid för att urskilja eventuella samband. Den fjärde tekniken vid analys är 

programlogiska modeller som innebär att empiriskt observerade skeenden och teoretiskt 

förväntade händelser matchas eller jämförs. En sista teknik som Yin (2007) presenterar är 

syntes utifrån olika fall som är relevant vid flerfallsstudier. Tekniken går ut på att undersöka 

respektive fall enskild för att sedan fastställa och jämföra dessa (Yin 2007).  

 

Denna studie använder mönsterjämförelse som analysmetod då författarna har jämfört 

hållbarhetsredovisningar från fyra olika företag inom dagligvaruhandeln. Jämförelsen syftar till 

att klargöra om det förekommer ett mönster i hur företag från samma bransch förmedlar sina 

miljöarbeten inom inköpsfunktionen. 
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2.8 Kvalitetskriterier 

Frågan om reliabilitet och validitet i den kvalitativa forskningen har ifrågasatts av forskare 

inom detta. I den kvalitativa forskningen ska forskaren värdera reliabilitet och validitet utifrån 

andra kriterier än i de kvantitativa studierna. Som alternativ till reliabilitet och validitet skriver 

Bryman och Bell (2013) om begreppen äkthet och trovärdighet för att värdera den kvalitativa 

forskningen. Trovärdighet är uppbyggt av de fyra delkriterierna: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell 2013). 

  

Det gäller att skapa tillförlitlighet i resultaten av studien genom att garantera att de regler som 

finns följs samt att kontakt tas med och få bekräftat av dem som befinner sig i den sociala 

verklighet som studien har granskat. Detta görs för att se så att informationen gällande 

verkligheten uppfattats rätt (Bryman & Bell 2013). 

  

Efter att studiens resultat av den sociala verkligheten har kommit fram diskuteras hur 

överförbar denna är på annan forskning. Forskare uppmanas därför att åstadkomma fylliga och 

detaljerade redovisningar så dessa kan appliceras men kan i vissa fall vara för unika för detta 

(Bryman & Bell 2013). 

  

Enligt Bryman och Bell (2013) ska forskare angående studiens pålitlighet ha ett granskande 

synsätt när undersökning värderas. Efter forskaren redogjort grundligt forskningsprocessens 

alla faser kan en kollega se över undersökningen och ge återkoppling på de tillvägagångssätt 

som valts och dess kvalitet samt se i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade. 

  

Konfirmering, som är det sista av kriterierna, är ett sätt för forskaren att visa på att denne inte 

låtit personliga åsikter och värderingar influerat studien (Bryman & Bell 2013).  
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Trovärdigheten i denna studie stöds av tillförlitligheten i de litterära källor som noggrant valts 

ut tillsammans med vetenskapliga artiklar som publicerats på säkra databaser. 

Forskningsprocessen beskrivs utförligt i arbetet och förklaras i den grad som förväntas för att 

arbetet ska vara förståeligt för läsaren. Författarna har även fått återkoppling från både 

handledare och vid opponering vilket gör studien pålitlig. Konfirmering har efterlevts genom 

att författarnas åsikter och värderingar har hållits utanför så långt det varit möjligt. 

  

Utöver trovärdighet och dess fyra delkriterier används även äkthet för att värdera den 

kvalitativa forskningen. Äkthet även benämnt som autenticitet bygger även den på ett antal 

kriterier nämligen rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell 2013). 

  

Det ställs krav på att bilden av studien är tillräcklig rättvisande på så vis att människors 

värderingar och tankesätt kommit fram bland dem som studerats. De personer som deltagit i 

studien ska ha fått en bättre insikt av den miljö de befinner sig i genom kriteriet ontologisk 

autenticitet. Deltagarna ska även tillsammans med pedagogisk autenticitet ha en bättre insikt 

och förståelse i hur andra människor i deras omgivning upplever saker och ting. De sistnämnda 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet är kriterier på att de deltagande, genom 

undersökningen, kunnat ändra sin position och gett dem möjlighet att agera för att genomföra 

denna förändring. 

  

Genom en presentation på ett så utförligt och korrekt sätt i studien har författarna försökt 

garantera dess äkthet genom att läsaren inte ska kunna misstolka den insamlade data som tagits 

fram.  
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2.9 Generaliserbarhet 

Fejes och Thornberg (2016) beskriver generalisering som en nivå av hur väl en studies resultat 

kan appliceras i andra situationer eller personer än det som har studerats. En typ av 

generalisering inom kvantitativ forskning är statistisk generalisering som innebär att alla 

personer eller händelser som har studerats ska vara representativt för hela populationen som 

studien uttalar sig om. För att få fram ett urval som representerar hela populationen och på så 

sätt erhålla en statistisk generaliserbarhet bör ett sannolikhetsurval genomföras, helst i form av 

obundet slumpmässigt urval, som är tillräckligt stort. Kvalitativ forskning har fått mycket kritik 

angående deras brister att inte ha möjlighet att generalisera studiens resultat och därmed har det 

inom kvalitativ forskning utvecklats andra former av generaliserbarhet. Framförallt har 

analytisk generalisering utvecklats som innebär att läsaren får bedöma i vilken utsträckning en 

undersöknings resultat kan vägleda över vad som kan inträffa i en annan situation (Fejes & 

Thornberg 2016).  

  

Detta är en jämförande studie som ämnar studera hur studiens urval förmedlar verksamheternas 

hållbarhetsarbete inom inköp genom sina publika hållbarhetsredovisningar och studien 

använder således en analytisk generalisering. Syftet är inte att generalisera resultatet från 

urvalet av dagligvaruhandel på hela populationen och därmed tillämpas inte en statistisk 

generalisering.  

  

2.10 Forskningsetiska övervägande 

Forskare bör i sina studier ta hänsyn till en rad olika etiska aspekter. Bryman och Bell (2013) 

presenterar inom detta område fem principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

Informationskravet innebär att de berörda personerna ska vara informerade angående studiens 

syfte och moment. Enligt samtyckeskravet ska det tydligt framgå för försökspersonerna att det 

är helt frivilligt att delta och att deras medverkan kan avbrytas när de vill. Konfidentialitets- 

och anonymitetskravet betyder att uppgifter om försökspersoner behandlas privat och delas inte 
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med obehöriga personer. Det uppges även att insamlade uppgifterna enbart får användas för 

forskningens syfte i nyttjandekravet. Den sista principen, falska förespeglingar, innebär att 

respondenter inte ska få vilseledande eller felaktig information angående undersökning 

(Bryman & Bell 2013).  

  

Denna studie omfattar enbart sekundärdata och därmed har inga respondenter varit delaktiga i 

form av intervjuer eller dylikt. Författarna har emellertid haft etiska principer i åtanke under 

hela processen, både vid insamling av empirisk och teoretisk data men även sinsemellan 

författarna. För att säkerställa att granskningen av de utvalda aktörernas 

hållbarhetsredovisningar, som utgör den empiriska datan, utfördes på ett korrekt och objektivt 

vis genomfördes detta med en sammanställd teoretisk referensram som underlag. Den 

teoretiska referensramen har regelrätt refererats till korrekt källa. Författarna har även arbetat 

för att se till att all information som delats inom gruppen inte har varit vilseledande, felaktig, 

delats med obehöriga personer eller använts för något annat än forskningens syfte.  
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2.11 Sammanfattning av metodval 

 

Figur 2.1, Sammanfattning av metodval (Författarnas illustration 2017). 
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3 Teori 

I teorikapitlet presenteras teorier som utgör en grund för att besvara studiens 

problemformulering. Inledningsvis ges en beskrivning av begreppen CER och inköp följt av en 

redogörelse för hållbarhetsredovisning och existerande ramverk inom hållbarhetsredovisning. 

Därefter beskrivs teorier kring hur företag kan implementera miljöaspekter i arbetet med 

sortiment, transport och leverantörer. Kapitlet avslutas med en teorisammanfattning.  

  

3.1 Corporate Environmental Responsibilities  

Corporate environmental responsibility (CER) innebär att företag genomför handlingar som är 

miljömässigt gynnsamma eller reducerar negativa effekter på miljön, utöver det som krävs av 

lagen. Relationen mellan företag och miljö har på senare tid kommit att utvecklats avsevärt och 

CER har fått en större betydelse i företag som har gått från att vara en del av miljöproblemet till 

att bli en del av miljöåtgärder (Gunningham 2009).  

  

3.2 Inköp 

Enligt ett traditionellt synsätt fungerar en inköpsfunktion som en mellanhand mellan företaget 

och dess leverantörer med syfte att etablera och upprätthålla avtal och kontrakt. Den operativa 

inköpsrollen har emellertid kommit att utvecklas till en mer strategisk roll inom organisationen 

under de senaste åren. Allt mer fokus riktas mot området med syfte att skapa en 

konkurrenskraftig leverantörsbas där en aktiv styrning av leverantörsrelationer eftersträvas. 

Inköp och supply chain management uppmärksammas allt mer av företagsledningar till följd av 

vikten inköps- och försörjningsbeslut har för verksamhetens försäljning och resultat (Van 

Weele 2012).  

  

I handels- och detaljhandelsföretag har inköpsfunktionen i synnerhet blivit viktigare. Med 

anledning av att funktionen ligger så nära företagets försäljning och står för en stor del av 

försäljningsvärdet har inköp numera börjat tillhöra företagens kärnaktiviteter inom dessa 
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företag. Annan anledning till att inköpsfunktionen har blivit så viktig inom handels- och 

detaljhandelsföretag är att förändringar i konsumentbeteenden har skett genom exempelvis 

ökad miljömedvetenhet och ökad inriktning på hälsosam livsstil. Företagens uppgift är att 

identifiera sådana förändringar för att ha möjlighet att möta efterfrågningar som förändringar i 

konsumentbeteenden bidrar till (Van Weele 2012).  

  

Med anledning av inköpsfunktionens utveckling förekommer det en rad olika definitioner på 

inköp där ett flertal termer och koncept används. Definitionen som Van Weele (2012) använder 

lyder: “Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att leveranser av alla varor, 

tjänster, förmågor och all kunskap som är nödvändiga för att driva, underhålla och styra 

företagets primära och stödjande aktiviteter säkras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.” 

(Van Weele 2012, s. 40). 

  

I ovanstående definition av inköp beskrivs inköpsfunktionen som en rad olika aktiviteter; 

fastställning av inköpsspecifikationer, val av leverantör, kontraktsskrivning, orderläggning, 

leveransbevakning samt uppföljning och utvärdering. Dessa sammankopplade aktiviteter utgör 

huvudaktiviteterna i inköpsprocessen (se figur 3.1) (Van Weele 2012).   

  

I takt med en ökad strategisk betydelse av inköpsfunktionen och en utvecklad relation mellan 

företag och miljöfrågor har reducerad miljöpåverkan inom inköpsfunktionen, så kallade 

miljövänliga inköp, börjat diskuteras allt mer. Trots att miljövänliga inköp har blivit ett koncept 

inom inköpsfunktionen existerar det ingen självklar definition av begreppet. En allmän 

definition som presenteras av Björklund (2011) är; “the practice of public authorities or 

private companies taking supplier environmental product and process performance into 

account when purchasing products and service” (Björklund 2011, s.12). 
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Figur 3.1, Synsätt på inköpsprocessen: styrning av samverkan (Van Weele 2012, s.68). 

  

3.3 Hållbarhetsredovisning 

Hållbar utveckling är något som dagligen florerar i vår omgivning. Målet är att inte äventyra 

kommande generationers välfärd genom att enbart se till sin egna idag. I arbetet mot att nå detta 

mål har organisationer tillsammans med kommuner en viktig roll genom implementering av ny 

teknik- och kunskapsutveckling som bidrar till ekonomisk utveckling samtidigt som de skapar 

möjligheter att motarbeta hot mot ekonomin, miljön och samhället (Westermark 2012). En yttre 

påtryckning sker allt mer på verksamheter att rapportera företagets prestanda inom hållbarhet. 

Därför blir det allt vanligare att företag publicerar deras policies och information kring deras 

utveckling inom miljömässigt och socialt ansvar. Flera företag offentliggör även 

hållbarhetsredovisningar (Björklund 2010).  Tidigare var det frivilligt att upprätta en 

hållbarhetsredovisning men från den 1 december 2016 har det emellertid blivit lag på att alla 

företag med en balansomslutning på mer än 175 miljoner kr eller en nettoomsättning på mer än 

350 miljoner kr samt ett högre medeltal än 250 anställda ska presentera en årlig 

hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning ska innefatta en beskrivning av företagets 

affärsmodell och affärsförbindelser, policy som företaget tillämpar mot affärsmodellen och 

dess resultat, risker i företagets verksamhet, om dess produkter/tjänster och icke-finansiella 

centrala resultatindikatorer (Hållbarhetslagen, u.å.). I utformningen av en 
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hållbarhetsredovisning har privata aktörer, redan innan lagstiftningen 2016, gett ut en så kallad 

normgivning för att vägleda företag. Det finns ca 100 sådana organisationer varav Westermark 

(2012) valt att presentera fem av de vanligaste som är GRI, ISO, WBCSD, AccountAbility och 

Sigma (Westermark 2012). 

  

3.3.1 Ramverk  

3.3.1.1 Global Reporting Initiative  

Global Reporting Initiative, vanligen uttryck GRI, är en icke-vinstdrivande internationell 

organisation som sedan slutet av 1990-talet arbetar med att ge ut normgivning till företag vid 

deras utformning av hållbarhetsredovisningar. GRI:s standard är idag världens mest tillämpade 

vid normgivning av hållbarhetsredovisningar med ett 1000-tals rapporter i över 90 länder 

(Global Reporting Initiative u.å.).  

  

Visionen och missionen i organisationen lyder: 

“Our vision is to create a future where sustainability is integral to every organization’s 

decision making process.” (Global Reporting Initiative u.å.). 

  

“Our mission is to empower decision makers everywhere, through our sustainability standards 

and multi-stakeholders network, to take action towards a more sustainable economy and 

world.” (Global Reporting Initiative u.å.). 

  

Den senaste av GRI:s standard är den fjärde i generationen och benämns G4. Denna har delats 

in i två delar; “Reporting principles and standard disclosures” och “Implementations” (se 

tabell 3.1), och omfattar 97 respektive 269 sidor (Global Reporting Initiative u.å.). 
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Tabell 3.1, Global Reporting Initiative G4 (Författarnas illustration 2017). 

  

3.3.1.2 FN:s Global Compact  

FN:s Global Compact är ett initiativ för att få företag att ta ansvar globalt och som sedan den 

presenterades år 1999 fått drygt 4000 företag i mer än 100 länder att ansluta sig. Den grundar 

sig på tio principer bestående av två principer inom mänskliga rättigheter, fyra principer om 

arbetsrätt, tre principer om miljö samt en princip gällande korruption. Princip 7-9, som grundar 

sig på Riodeklarationen från 1992, handlar om miljö och om hur företag bör agera utifrån dessa 

(FN u.å.). 

o “Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker” (FN u.å.). 

o “Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande” (FN u.å.). 

o “Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik” (FN u.å.). 

  

Princip 7 innebär att vid hot mot grova skador eller skador som inte kan repareras i efterhand 

ska försiktighet antas i form av tillämpning av riskhantering, riskkommunikation och 

riskanalys. FN:s direktiv i Global Compact nämner några exempel på varför företag ska bry sig 
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om detta. Företag bör tänka på att det är lättare att förebygga än att reparera, både sett till 

kostnad men även dess rykte, och bör därför engagera sig. En annan anledning är att det finns 

framtida fördelar vid implementering av miljövänliga produkter med mera. Företag kan utifrån 

detta agera både utanför och inom den egna verksamheten. Genom att informera konsumenter 

om vad en produkt har för påverkan kan företaget påverka sin omgivning. Ett exempel på vad 

företag kan göra inom den egna verksamheten är att sätta upp riktlinjer hur hela företaget 

arbetar med försiktighetsprincipen (FN u.å.). 

  

Princip 8 handlar om att företag förväntas agera som goda aktörer genom implementering av 

miljömässigt hållbara metoder. Företag bör bry sig om att jobba miljömedvetet då det finns 

konkurrensfördelar som bland annat skattelättnader, attraktiv arbetsplats, andra aktörer vill göra 

affärer med ansvarsfulla företag etcetera. Företag kan arbeta mot detta genom att exempelvis 

sätta upp tydliga hållbarhetsmål, ha en klar vision och riktlinjer för att jobba mot 

hållbarhetsmål, mätning för att se hur arbetet mot dessa mål infrias etcetera (FN u.å.). 

  

Princip 9 handlar om miljövänlig teknik. Miljövänlig teknik är modern teknik som är mer 

miljövänlig än den teknik som den ersätter. Företag bör ägna uppmärksamhet till miljövänlig 

teknik med fördelar som bland annat att det skapas nya affärsmöjligheter, att användning av 

råvaror kan minskas med mera. Enligt FN:s Global Compact kan implementering av 

miljövänlig teknik ske på två nivåer; strategisk och/eller grundläggande nivå (FN u.å.). 

  

3.3.1.3 Principer för ramverk  

Pinter et al. (2012) presenterar i sin artikel ett antal principer för hållbarhetsutvärdering och hur 

ett ramverk kan designas. Med de identifierade principerna presenteras tillvägagångssätt och 

synsätt för att upprätta hållbarhetsutvärdering och ramverk. Pinter et al. (2012) menar på att 

dessa principer är kritiska faktorer för ett ramverk skall minska risken att endast verka som en 

integrerad utvärdering utan en effektiv hållbarhetsutvärdering (Pinter et al. 2012).  



24 
 

Princip 4 - Ramverk och indikatorer  

Utvärdering av framsteg mot hållbar utveckling ska baseras på ett konceptuellt ramverk som 

identifierar de områden där nyckelindikatorer ligger till grund för utvärdering av framgång. 

Metoder för standardiserade mått som leder till förhöjd jämförbarhet skall användas när 

möjlighet finns (Pinter et al. 2012).  

  

Princip 5 - Transparens  

Med transparens innebär att data, indikatorer och resultat ska vara tillgängligt för allmänheten. 

Val, antaganden, och osäkerhet kring resultatet av utvärdering skall framgå men även framföra 

källa och beräkningsmetoder (Pinter et al. 2012).     

  

Princip 6 - Effektiv kommunikation 

Pinter et al. (2012) menar att man genom effektiv kommunikation, att nå ut till största möjliga 

publik, kan minska risken för felanvändning. Vidare presenteras ett antal exempel på 

tillvägagångssätt för att uppnå detta; använda klart och tydligt språk, presentera information på 

ett rättvist och objektivt sätt, använda grafiska modeller för att presentera material men även att 

tillgängliggöra detaljrik data (Pinter et al. 2012). 

 

3.4 Miljövänligt sortiment  

3.4.1 Ekologiskt sortiment 

Richter et al. (2002) identifierade i sin artikel tre strategier utifrån sin studie gjord på ett antal 

konventionella dagligvaruhandelskedjor i olika länder. Dessa tre strategier definierar hur 

företagen presenterar och arbetar med sitt ekologiska sortiment. De tre strategierna grundas på 

ett antal områden uppsatta av författarna. Exempel på områden är; antal ekologiska produkter i 

sortimentet, personalens kunskap och marknadsföring. Strategierna som presenteras är 
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maximum strategy, basic strategy och minimum strategy där antalet ekologiska produkter för 

de olika strategierna ska uppgå till >400, 50-200 respektive <50 (Richter et al. 2002).   

  

 

Tabell 3.2, Conventional supermarket chains with maximum and minimum organic strategies 

(Richter et al. 2002). 

 

3.4.2 Miljömärkningar  

Enligt Belz och Peattie (2012) är märkning en viktig faktor för att förmedla hållbar konsumtion 

till konsumenter och spelar en central roll för konsumtion av dagligvaror. Miljövänlig och etisk 

märkning av varor är en enkel och trovärdig signal för produktens miljöpåverkan. 

Hållbarhetsmärkningar kan informera konsumenten om produktens miljöpåverkan och sociala 

hållbarhet i produktion, konsumtion och återvinning (Belz & Peattie 2012).       

  

3.4.2.1 Krav  

Krav-ekologisk märkning innebär att produkten har producerats på ett sätt som är god för 

miljön. God för miljön innefattar ett antal ställningstagande och åtaganden för producenter som 

odlar maten för att Krav-märka sina produkter. Miljökraven som ställs på producenten är att 
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varan framställs utan bekämpningsmedel eller konstgödsel, genmodifierade organismer 

används inte i produktion och att varan är ekologiskt producerad (Krav 2017).  

  

3.4.2.2 EU-Ekologisk  

EU-ekologisk är en märkning enligt EU-regler och berör odling och hantering av resurser. EU 

har upprättat ett tydligt ramverk med obligatoriska moment som måste uppfyllas för att ha 

rätten till att använda denna märkning. Dessa obligatoriska moment är till exempel att använda 

ekologiskt utsäde, ha varierade växtföljder samt ska den eventuella boskap primärt födas upp 

på ekologiskt foder från den egna gården. Vid sidan om de obligatoriska momenten finns det en 

rad restriktioner, exempel på dessa är; mineralgödsel med icke naturligt ursprung får ej 

användas samt får inte kemiskt bekämpningsmedel och genmodifierade organismer användas. 

Måste även hålla isär ekologiska och konventionella produkter för att minimera risken för att 

dessa förväxlas. I praktiken innebär detta att odling och djurhållning av konventionell och 

ekologisk sort av samma art inte får bedrivas samtidigt (Jordbruksverket 2017). 

  

3.4.2.3 Svanen  

Svanen är en miljömärkning ägd av staten med hårda krav att uppfylla med vision om ett 

hållbart samhälle. Den styrs av en nämnd som behandlar och beslutar om frågor med olika 

representanter från till exempel Naturvårdsverket, Svensk Dagligvaruhandel och 

Konsumentverket. Svanen är en märkning som sträcker sig över 200 produkter och tjänster och 

ställer krav på innehåll och användning i flera avseenden, dessa kan innefatta; miljöfarliga 

kemikalier och avfallshantering. Svanen är ISO-certifierad för miljömärkningssystem och 

granskas av Svenska Miljömärkningsnämnden (Svanen u.å.).   

  

3.4.2.4 Bra Miljöval  

Bra miljöval är en miljöorganisation som märker produkter och tjänster i 9 

verksamhetsområden. Visionen med miljömärkningen är bland annat att giftiga och 
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svårnedbrytbara kemikalier inte skall användas men även att värna om en minskad 

energianvändning och övergång från fossila bränslen till förnybara. Kriterierna varierar mellan 

de olika verksamhetsområdena, biobränsle, elenergi, fjärrvärme och fjärrkyla, försäkringar, 

kemiska och kosmetiska produkter, livsmedelsbutiker, textilprodukter, godstransporter och 

persontransporter (Bra Miljöval u.å.). 

  

3.4.2.5 Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

ASC är en icke vinstdrivande organisation med den primära rollen att leda globala standarder 

för ansvarsfull akvakultur. Organisationen som grundades år 2010 av WWF, 

Världsnaturfonden, och IDH, Dutch Sustainable Trade initiativ, arbetar mot producenter, 

återförsäljare, forskare, naturskyddsgrupper och kunder. ASC jobbar med sitt program som 

främjar förhöjd hållbara och socialt hållbara prestationer inom akvakultur. En ”core standard” 

är i utvecklingsfasen för att verka som en generell standard och harmonisera de sju befintliga 

standarderna, som innehåller principer och indikatorer, för fisk- och skaldjursarter som ASC 

verkar efter (ASC u.å.). 

  

3.4.2.6 Marine Stewardship Council (MSC) 

MSC är ett miljömärkning och certifieringsprogram som verkar för att främja hållbara 

fiskemetoder och vilar på två standarder, som yrkesfiskaren och de andra aktörerna i 

leverantörskedjan måste uppnå för att certifieras och därmed ha möjligheten att märka sina 

produkter med MSC. De två standarder som måste uppfyllas är MSCs spårbarhetsstandard och 

deras miljöstandard. MSCs miljöstandard är utvecklad i samarbete med forskare, 

miljöorganisationer och fiskeindustrin för att uppnå en effektiv miljömärkning och bygger på 

tre principer som utgör de aspekter utifrån yrkesfiskaren granskas. Dessa tre principer är; 

livskraftigt bestånd, minimera påverkan på miljön och effektiv förvaltning. Den andra 

standarden, spårbarhetsstandarden, är ett system för att säkerställa att MSC-märkt fisk och 

skaldjur inte förväxlas. För att uppnå MSCs spårbarhetsstandard måste alla aktörer i 

leverantörskedjan vara certifierade genom revision som visar på att kraven uppfylls. 
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Granskningen av dessa två standarder utförs av MSCs oberoende certifieringsorgan. 

Certifieringen för miljöstandarden är en öppen process som innefattar förhandsgranskning, 

fullständig granskning och en årlig granskning för att alla krav uppfylls (MSC u.å.).  

  

3.4.2.7 ECO Label  

Eco label-märkningen är till för att hjälpa konsumenter att välja hållbara produkter och tjänster 

i Europa och fokuserar på sänkt miljöpåverkan för hela produktlivscykeln. Produktion, 

paketering, distribution och återvinning utvärderas av en panel utifrån märkningens kriterier 

med främsta mål att sänka miljöpåverkan (European Commission u.å.).  

  

3.4.2.8 Forest Stewardship Council (FSC) 

FSC är en märkning som verkar för ett hållbart och livskraftigt bruk av skogar och märker 

varor av trä. Märkningen vilar på 10 principer och kriterier som skall uppfyllas och godkännas 

för att möjliggöra en märkning. Exempel på inriktning bland principerna och kriterierna är; 

miljöpåverkan, skötselplan och rättigheter och ansvar för innehav och nyttjande (FSC u.å.). 

  

3.4.2.9 Global Organic Textile Standard (GOTS) 

GOTS är en världsledande textilmärkning som främjar ekologiska och socialt hållbara 

textilfibrer. Märkningen inkluderar hela värdekedjan och granskas av en opartisk certifiering. 

Standarden kräver att 70 % av de slutgiltiga produkterna är av certifierad ekologiska 

naturfibrer. Den slutgiltiga produkten som kan märkas med GOTS kan exempelvis vara garn, 

textilier för hemmet eller kläder. Exempel på områden med kriterier som GOTS berör och 

måste uppfyllas för att märkas är; blekning, separering av material, användning av kemikalier 

och paketering (GOTS 2017). 
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3.4.2.10 Från Sverige  

Ursprungsmärkningen “Från Sverige” är en frivillig märkning som kan märkas på råvaror, 

livsmedel och växter av alla slag som har producerats i Sverige. Syftet med märkningen är att 

underlätta för konsumenter att hitta varor som är svenskproducerat och lever upp till diverse 

kriterier. Fem kriterier som krävs för att en vara ska märkas med “Från Sverige” är: 

  

o “Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige” (Från Sverige u.å.).  

o “Odling har skett i Sverige” (Från Sverige u.å.).  

o “All förädling samt packning har gjorts i Sverige” (Från Sverige u.å.).  

o “Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100 % svenskt, även i 

sammansatta produkter som korv eller fruktyoghurt” (Från Sverige u.å.).  

o “I sammansatta produkter ska minst 75 % vara svenskt. Ost, müsli, leverpastej, korv, 

fruktyoghurt eller en kaka med choklad är några exempel på sammansatta produkter” 

(Från Sverige u.å.).  

  

3.4.2.11 Organic Content Standard (OCS) 

OCS är en textilmärkning som kravställer att fibrer i textila produkter ska vara ekologiskt 

odlade enligt internationella lagstiftningar. I licensen ska det framgå hur stor procentuell andel 

fibrer som är ekologiskt producerat (Hallå Konsument u.å.). Slutprodukten kontrolleras sedan 

av en tredje part för att bekräfta att den givna andel organiskt odlat material är korrekt. OCS 

ställer inga krav på kemikalieanvändning eller sociala och miljömässiga aspekter (Textile 

Exchange u.å.).  

  

3.4.2.12 SIN-lista 

SIN-lista är en lista gjord av ChemSec som visar hur troligt en kemikalie är till att bli reglerad 

eller förbjuden. ChemSec utgår från REACH som är EU:s reglering mot kemikalier och tanken 
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är att listan ska få företag att snabba på utvecklingen mot nya produkter. Det finns årligen över 

10000 användare som använder sig av SIN-listan (Chemsec u.å.). 

  

3.4.2.13 Ursprungsmärkning 

Enligt regel ska livsmedel som bland annat nötkött och fisk alltid märkas med var de kommer 

ifrån, så kallad ursprungsmärkning. För andra livsmedel, som regeln inte berör, ska ursprunget 

märkas då konsumenter i annat fall kan bli vilseledda (Livsmedelsverket 2017).  

  

3.4.3 Certifikat  

Det har vuxit en oro över producering av råvaror och deras negativa inverkan på den globala 

hållbarheten. Denna orolighet har bildat ett brådskande behov av att åtgärda de miljömässiga 

och sociala problemen (RSPO u.å.) och därmed har användning av märkningar och 

certifieringssystem blir allt vanligare i globala livsmedelskedjor (Oosterveer, Adjei, Vellema & 

Slingerland 2014). Produkter såsom palmolja och soja konsumeras globalt och produceras 

därmed i stora mängder. Båda produkterna används dessutom som mat, djurfoder och 

biobränslen vilket innebär miljömässiga och sociala hot (Schouten, Leroy & Glasbergen 2012). 

Därmed används RSPO-certifiering (Roundtable for Sustainable Palm Oil) för att garantera 

konsumenter att standarden för produktionen av palmolja är hållbar (RSPO u.å.). RTRS-

certifiering (Roundtables on Responsible Soy) är ett certifikat som är grundad på RSPO-

modellen (Schouten, Leroy & Glasbergen 2012) och garanterar att soja är producerat på ett 

hållbart sätt (RTRS u.å.). Den Svenska Sojadialogen är ett nätverk för företag och 

organisationer att skriva under för att arbeta med RTRS-certifikat eller Pro-Terra certifikat. 

Genom att frivilligt skriva under denna överenskommelse ska företaget eller organisationen i 

den mån de kan ställa krav på hela leverantörskedjan att ansvarsfullt producera all soja i deras 

egen produktion och därmed antingen vara certifierad enligt RTRS eller ProTerra (WWF 

2017).  
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3.5 Miljöarbete inom transport 

För att skapa värde till en produkt måste den nå ut till kunden (Björklund 2012). Transport är 

en av de faktorer som bidrar till störst miljöhot och det är även ett område som släpar efter 

angående minskning av växthusgasutsläpp (Björklund 2011). Det är således mycket viktigt att 

denna tjänst utvecklas för att reducera dess miljöpåverkan och det finns flertal olika sätt att 

mäta påverkan på miljön; transportarbete (ton-km), trafikarbete (fkm) och fyllnadsgrad. 

Fyllnadsgrad som oftast beräknas i procent är ett mått som visar på hur stor andel av ett 

transportmedel, transportförpackningar eller lastbärare som används av dess totala kapacitet 

(Björklund 2012). Fyllnadsgraden kan mätas på olika sätt; tonkilometer per fordon, viktbaserad 

belastningsfaktor eller hur stor procentandel av fordonets utrymme som utnyttjas (Danloup et 

al. 2015). 

  

Wang, Sanchez Rodrigues och Evans (2014) presenterar en tabell över utmaningar i transport 

inom dagligvaruhandeln för tillverkare, återförsäljare och de två i kombination. Återförsäljare 

har i denna tre utmaningar, nämligen att fordonsutnyttjandet är lågt och där det ibland görs 

tomma körningar, komplexitet vid leverans och konflikter mellan återförsäljare och tillverkares 

KPI (Wang, Sanchez Rodrigues & Evans 2014). Det finns olika tillvägagångssätt för åtgärder i 

transportresurser; byte från ett transportslag till ett annat, effektivare transportutnyttjande och 

minska transportslagets miljöpåverkan. Många av åtgärderna har implementerats men detta har 

inte varit tillräckligt då gods färdas längre än tidigare, ingen förbättring i fyllnadsgrad samt att 

trafik- och transportarbetet ständigt ökar (Björklund 2012). 

  

3.5.1 Byte av transportslag 

Det finns fem olika transportslag som skapar detta värde; flyg, båt, järnväg, lastbil och pipeline. 

Valet av transportslag och ett skifte från ett till ett annat kan ha mycket stora 

miljökonsekvenser om det implementeras på ett framgångsrikt sätt. Ett annat sätt är att 

kombinera transportslag genom så kallade intermodala transporter, där styrkor från respektive 

transportslag utnyttjas. Intermodala transporter är när produkter under transport från punkt A 



32 
 

förflyttas med mer än ett transportslag till punkt B. Val av transportslag beror på flertalet 

aspekter och skiftar mellan olika transporter. Infrastruktur, frekvensen, transporttider, 

tidpunkten, leveransprecisionen, transportavstånd, produktvärde och känslighet, flödesbalansen 

samt vikt och volym är de huvudsakliga aspekterna (Björklund 2012). 

  

3.5.2 Effektivare transportutnyttjande 

3.5.2.1 Konsolidering 

Konsolidering beskrivs som “att samordna småsändningar till större flöden” (Jonsson och 

Mattsson 2011, s.379) och är ett sätt att öka fyllnadsgraden av transporter och därmed reducera 

dess negativa miljöpåverkan (Danloup et al. 2015). Konsolidering kan göras på 7 olika sätt; 

samdistribution, balanserade flöden, mjölkrundor, transportoptimering, leveranser till lager, 

fasta leveransdagar och genom brytpunktsdistribution och navsystem (Jonsson och Mattsson 

2011). 

  

3.5.2.2 Ruttplanering 

Ruttplanering innebär att logistikföretag planerar, manuellt eller med hjälp av ett datorprogram, 

den optimala vägen som ett fordon bör köra samt ordningsföljden vid lastning av gods. 

Björklund (2012) redogör ett antal utmaningar vid optimering av färdväg som bland annat 

informationsfel. Informationsfel kan vara att chauffören saknar den kompetens som krävs, 

enligt ett informationssystem, för att lasta optimalt. Fleet management är ett begrepp som 

används inom ruttplanering men då är det optimering för en hel fordonsflotta (Björklund 2012). 

  

3.5.2.3 Informations- och Kommunikationsteknik (ICT) 

Med ny teknik, så kallad ICT, har ruttplanering kunnat bli effektivare där dagens 

kommunikationsteknik och positioneringssystem skapat nya möjligheter. Med modern 

kommunikationsteknik har bland annat kontakten mellan en trafikledningscentral och dess 

förare förbättrats där trafikledningen kan göra förändringar under resans gång och ge nya 

ruttupplägg samtidigt som förarna kan rapportera avvikelser. Idag kan trafikledningen se 
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fordonens geografiska position genom positioneringssystem och med hjälp av detta system kan 

trafikledningen se om det är möjligt att ge nytt ruttupplägg. Utöver de två tidigare nämnda kan 

förarna använda sig av ICT för att få hjälp vid felkörningar, undvika trafikstockningar eller 

upptäcka kortast väg (Björklund 2012). 

  

3.5.3 Minska transportslagets miljöpåverkan 

3.5.3.1 Eco-driving 

Sparsam körning, även kallad eco-driving, är ett nytt körsätt som sedan år 2007 ingår i 

körkortsutbildningar. Genom eco-driving kan föraren minska på bränsleförbrukningen genom 

att köra mer sparsamt. “Sparsam körning innebär att du använder växelspak och gaspedal på 

ett medvetet sätt, så att du minskar din bränsleförbrukning, och kör lugnare och säkrare” 

(Trafikverket 2015). Exempel på åtgärder för att nå detta är att hålla hastighetsgränserna, ha 

rätt lufttryck i däcken etcetera (Trafikverket 2015). Vid högre hastigheter ökar 

bränsleförbrukningen per kilometer men detta är inte förenligt med de högt ställda kraven på 

leveransprecision. Vid en eventuell försening kan det vara svårt för en förare att ha överseende 

med detta då det kan leda till fortsatta förseningar i form av väntetid för att ha missat 

leveransfönstret (Björklund 2012). 

  

3.5.3.2 Drivmedel 

Val av drivmedel kan ha stor påverkan på utsläpp från fordon. Som substitut till de 

traditionsenliga fossila bränslena har det dykt upp alternativ i form av förnyelsebart bränsle. 

Vid val av drivmedel gäller det att inte enbart jämföra bränslen utifrån vad de genererar för 

utsläpp utan att inkludera hela processen från framställning till slutanvändning. Bland annat är 

framställningen av förnyelsebara bränslen dyrare än de fossila (Björklund 2012). 
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3.5.3.2.1 Förnyelsebara bränslen 

Förnyelsebara bränslen är bränsle “som är helt eller delvis förnybara” (Svenska Petroleum & 

Biodrivmedel Institutet u.å.) och är alternativa bränsletyper till fossilfria bränslen. Exempel på 

förnyelsebara bränslen är bland annat biogas, syntetisk diesel, etanol etcetera (Svenska 

Petroleum & Biodrivmedel Institutet u.å.). 

  

3.5.3.2.3 HVO 

Hydrogenererad Vegetabilisk Olja (HVO) är ett fossilfritt drivmedel där vegetabilisk olja blivit 

vätebehandlad för att kunna användas som drivmedel. HVO kan användas som substitut till 

diesel i fordon med dieselmotor (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet 2014). Innan 

regeringens budgetproposition från år 2015 låg skatten på HVO på 15 % men har sedan 

skattebefriats (Regeringen 2017). 

  

3.5.3.2.4 Biogas 

Det förnyelsebara drivmedlet biogas framställs av sopor i form av deponigas eller organiskt 

material i form av rötgas genom att avloppsslam behandlas i en röttank. Biogas ses som en av 

två komponenter i fordonsgas där den andra är naturgas (Svenska Petroleum & Biodrivmedel 

Institutet u.å.). Jämfört med fossila bränslen minskar biogas växthusgasutsläppen och som 

ersättning till diesel och bensin vid transport minskar biogas luftföroreningar (Energigas 

Sverige 2017).  

  

3.5.3.2.5 Flytande gas 

Flytande gas, även benämnt som Liquefied Natural Gas (LNG) eller naturgas, är ett fossilt 

bränsle som ses som det mest miljövänliga av dessa. Jämfört med bensin och olja minskar 

naturgas utsläppen med mellan 25-90 % av miljöförstörande partiklar och gaser. Flytande gas 

är naturgas som kylts ner för att det ska bli enklare att fördela till regioner där det saknas 
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gasledningar. Till skillnad från biogas som ingår i kretsloppet har naturgas bildats över lång tid 

och hämtas från jordskorpan (AGA u.å.). 

  

3.5.3.2.6 Elhybrid 

Ett elhybriddrivet fordon har två motorer. Skillnaden mot ett fordon med en vanlig motor i 

form av en förbränningsmotor så har en elhybrid även en elmotor. Elmotorn är utformad som 

så att den inte kan laddas upp utifrån utan den laddas under färd med hjälp av 

förbränningsmotorn. Elmotorn kan även laddas av inbromsningar och tomgång. Ett 

elhybriddrivet fordon kan drivas med hjälp av båda motorerna samtidigt alternativt var för sig 

(Miljöfordon 2016).   

  

3.5.3.3 Avgasrening och motorteknik 

Ny fordonsteknik i form av effektivare motorer och avgasreningssystem har lett till en drastisk 

minskning av utsläpp av miljöfarliga ämnen. Stora förändringar har skett i 

bränsleförbrukningen hos motorer och Euroklassning av lastbilsmotorer tillsammans med olika 

EU-direktiv ses som starkt bidragande till denna utveckling (Björklund 2012). Vid avgasrening 

används så kallade katalysatorer. Katalysatorns teknik i bilar ses som den teknik som gjort 

störst skillnad för att minska utsläppen av avgaser (Gröna bilister u.å.). 

  

3.5.3.4 Fordonets design 

Hur utformningen av fordonet väljs kan generera ett effektivare resursutnyttjande. Genom att 

endera göra fordonen längre eller öka dess totala lastkapacitet sker en kapacitetsökning 

(Björklund 2012). 
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3.6 Hållbart leverantörsarbete 

Björklund (2010) presenterar en rad olika aktiviteter som kan implementeras hos företag för att 

förbättra deras miljömässiga och sociala ansvar vid inköp, där flera handlar om 

leverantörsrelationer. 

 

3.6.1 Miljökrav på leverantörer 

En aktivitet som kan tillämpas för miljövänliga inköp är upprättning av Code of Conduct. Detta 

innebär att inköpsföretaget sätter upp en rad skriftliga principer för att klargöra för 

leverantörerna angående deras värderingar och förväntningar (Björklund 2010). Annat sätt att 

klargöra värderingar och förväntningar för leverantörer är genom specificeringsfasen som är 

det initiala steget i inköpsprocessen (Figur 3.1). Detta steg innebär att företaget fastställer 

inköpskrav som vanligtvis delas in i funktionella och tekniska specifikationer. Funktionella 

specifikationer förmedlar funktionen företaget förväntar på en produkt medan tekniska 

specifikationer beskriver vilka tekniska egenskaper produkten ska ha samt vilka aktiviteter 

leverantören förväntas utföra (Van Weele 2012).  

  

3.6.2 Val av leverantörer 

När definierade inköpskrav har förts över till funktionella eller tekniska specifikationer börjar 

andra skedet i inköpsprocessen (Figur 3.1), val av leverantör, som är en mycket viktig del av 

processen (Van Weele 2012). Val av leverantör är en urvalsprocess som omfattar flera steg som 

gör det möjligt för inköpsföretaget att direkt och indirekt, genom specifika kriterier, förbättra 

miljöprestandan (Igarashi, De Boer & Michelsen 2015). Urvalsprocessen börjar med 

identifiering av behov och sedan skickas informationsförfrågan (RFI) till en lång lista av 

potentiella leverantörer som av olika skäl anses vara lämpade. Utifrån insamlad information 

från RFI reduceras listan till en kort lista av särskilt intressanta leverantörer som utifrån kraven 

från en anbudsbegäran (RFQ) ska skicka in sina anbud. Respektive anbud utvärderas av 

inköpsavdelningen utifrån relevanta aspekter och slutligen väljs leverantör (Van Weele 2012). 
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Val av leverantör är således en process i sig där miljökrav och kriterier kan inkluderas i 

samtliga steg för ett miljövänligare leverantörsval (Igarashi, De Boer & Michelsen 2015). 

  

3.6.3 Kontroll och uppföljning av leverantörer 

För att undersöka att valda leverantörer följer de krav som ställs på dem är det viktigt att 

genomföra uppföljningsaktiviteter. Enkäter är en typ av uppföljning som är både billigt och 

enkelt att genomföra men å andra sidan kan trovärdigheten i svaren ifrågasättas. Därmed är 

fabriksinspektion ett alternativ som genererar en mer tillförlitlig syn på leverantörernas 

prestationer. Det är av betydelse att människorna som utför uppföljningar av leverantörer 

besitter goda kunskaper kring lagar och regler gällande uppföljning. En handling som kan 

tillämpas av företaget om leverantörers prestanda upptäcks vara dålig under övervakningen är 

upprättning av förbättringsplaner. En förbättringsplan innefattar förbättringsåtgärder som bör 

vidtas av leverantörer under en viss given tid samt hur åtgärderna ska utgöras. Genom att 

inkludera leverantörerna vid upprättning av en förbättringsplan skapas en medvetenhet och 

ansvarskänsla hos leverantörerna. Samarbete inom hållbarhetsfrågor mellan inköpsföretag och 

leverantör är en aktivitet som kan stärka sambandet och bidra till att båda parterna lär från 

varandra. En annan aktivitet som kan utföras då leverantörers prestanda inte lever upp till 

förväntade krav är att avbryta samarbetet med sådana leverantörer. Då leverantörernas 

prestation påvisar goda resultat kan däremot belöningar användas för vidare motivation 

(Björklund 2010).  

  

3.6.4 Utbilda, informera och stödja leverantörer 

Ständig kommunikation är en nyckelaspekt för en framgångsrik försörjningskedja vilket även 

är en betydelsefull aktivitet inom samarbete med leverantörer. Kommunikation i form av att 

utbilda, informera och stödja leverantörer kan bidra till en ökad medvetenhet angående 

hållbarhetsfrågor hos leverantörer samt bättre förutsättningar för att möta uppställda krav. 

Företagsinspektioner är ett utmärkt tillfälle för sådan kommunikation. Inköpsfunktionens 

utvecklade strategiska roll i verksamheten innebär att det är strategiskt viktigt att omstrukturera 
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relationer med leverantörer. Att skapa och bibehålla långvariga relationer med leverantörer 

genom kommunikation och utbildningar är därmed en viktig aktivitet för fortsatt utveckling för 

miljövänligare inköp (Björklund 2010). 

 

3.7 Teorisammanfattning 

 

Tabell 3.3, Teorisammanfattning (Författarnas illustration 2017). 
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4 Empiri 

I detta kapitel sammanställs insamlad information från utvalda hållbarhetsredovisningar 

utifrån fyra aspekter; miljövänligt sortiment, miljöarbete inom transport, hållbart 

leverantörsarbete samt mät- och beräkningsmetoder.  

 

 

Figur 4.1, Disposition för empiri (Författarnas illustration 2017).  

 

4.1 Axfood AB 

Axfood samarbetar med 1083 butiker varav 263 är deras egna. Koncernen består av 

butikskedjorna Willys och Hemköp men samarbetar även med butikerna Tempo, Handlar’n och 

Direkten. Axfood består av tre delar; Axfood Näringslivs, Axfood Snabbgross och Dagab där 

den förstnämnda arbetar med icke-ägda butiker, Axfood Snabbgross driver grossistförsäljning 

och Dagab sköter sortiment, inköp och logistik. Med sin marknadsandel på 21 % är Axfood 

näst störst på svenska marknaden och varje år upprättas en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

G4 riktlinjer som sedan skickas in till FN:s Global Compact (Axfood 2016). 
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 Axfoods vision lyder: 

“Axfood ska genom lönsam tillväxt och nytänkande vara Sveriges bästa dagligvarubolag” 

(Axfood 2016, s.8). 

     

4.1.1 Miljövänligt sortiment 

I Axfoods hållbarhetsredovisning presenteras deras värdekedja uppdelad i tre processer där de 

aktiviteter som utförs och det kapital de besitter för de olika delprocesserna redovisas som; 

produkt- och affärsutveckling, inköp, lagerhållning, transporter och butik/företagskund. I de 

delprocesser som anses beröra punkten för val av leverantörer beskrivs aktiviteter och kapital.  

 

De aktiviteter och kapital som presenteras i detta avsnitt är:  

o “Fokus på prisvärda, hållbara eller hälsosamma varor” (Axfood 2016, s.10). 

o “Kunniga inköpare med höga krav inom hållbarhet” (Axfood 2016, s.10). 

o “Finansiell styrka att utveckla sortimentet och en attraktiv partner för leverantörer med 

ambitioner inom hållbarhet och prisvärda varor” (Axfood 2016, s.10). 

  

Vidare presenteras de resultat från de aktiviteter som utförts och det kapital de besitter:  

o “Under 2016 breddades sortimentet av egna varor med 50 nya ekologiska varor...” 

(Axfood 2016, s.11) 

o “Ursprungsmärkning för, i princip, alla egna varor som innehåller kött och ingår i 

kategorierna chark och fisk.” (Axfood 2016, s.11).  

  

Under rubriken mål och måluppfyllelse presenterar Axfood sina uppsatta mål och det utfall 

som uppstått. Det som berör deras sortiment under denna rubrik är andel ekologisk försäljning 

av den total försäljningen i procent. Axfood presenterar målet att “den ekologiska andelen av 
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nettoomsättningen ska 2020 uppgå till 10 procent” (Axfood 2016, s.13) och utfallet “2016 

uppgick den ekologiska andelen till 6,8 procent. Hemköps andel uppgick till 9,3 procent och 

Willys andel till 6,0 procent” (Axfood 2016, s.13).  

  

I delen hållbara varor beskrivs Axfoods hållbarhetsarbete kring sortimentsutbud där fokus 

riktas mot ett antal områden (Axfood 2016).   

  

Möta efterfrågan på svenskproducerad mat 

Axfood startar med att poängtera att svenska konsumenter i högre utsträckning efterfrågar 

svenska livsmedel och därmed implementeringen av varor märkta med ursprungsmärkningen 

“Från Sverige”. Axfood har under 2016 lanserat 258 varor med märkningen. Bland dessa var 

Garants mejeriprodukter vars produktion tidigare skedde i andra länder (Axfood 2016). 

  

Kvalitetskött garanterat 

Vidare i stycket Kvalitetskött garanterat presenteras “Allt färskt kött från Garant är 100 

procent svenskt, vilket är något som kunderna värdesätter. I början av 2017 kommer samtliga 

charkvaror dessutom att innehålla svenskt kött – med några undantag” (Axfood 2016, s.15). 

  

Hållbar fisk i alla butiker  

Axfoods mål för fisk och skaldjur är att senast 2020 uteslutande sälja fisk och skaldjur som är 

godkända av WWF där märkningar och standarder som MSC, ASC och KRAV klarar dessa 

krav (Axfood 2016). 
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Ursprungsmärkning, ekologi och certifieringar 

I detta avsnitt presenterar Axfood delar av de krav och ställningstaganden som berör 

ursprungsmärkning, ekologi och certifieringar. Nedan presenteras ett antal krav och 

ställningstagande kring deras sortiment: 

 

o “Axfood ursprungsmärker huvudråvaran samt köttets ursprung i egna varor med 

köttinnehåll” (Axfood 2016, s.16). 

o “Alla viktiga riskgrödor ska hållbarhetscertifieras. Detta gäller framför allt för råvaror 

som kaffe, te och kakao” (Axfood 2016, s.16). 

o “Sedan 2009 kompenseras all palmolja som ingår i egna varor” (Axfood 2016, s.16). 

o “All soja inom egna varor ska antingen vara certifierad soja eller kompenserad för via 

certifikat” (Axfood 2016, s.16). 

o “Axfoods ekologiska kött ska vara KRAVmärkt” (Axfood 2016, s.16). 

o “Inom Hemköp säljs endast ekologiska bananer” (Axfood 2016, s.16).        

  

Tydligare krav för leksaker, städartiklar och förpackningar 

EU:s kemikalielagstiftning REACH gäller för samtliga varor livsmedel- och 

hygienartikelssortimentet. En implementering av SIN-listan har under 2016 genomförts genom 

utbildning av inköpare och kategoriansvariga och har som mål att 2022 utesluta alla de ämnen 

som listan berör (Axfood 2016).  

  

4.1.2 Miljöarbete inom transport 

I hållbarhetsredovisningens del som belyser transporter inleder Axfood med kapitlet “Fokuserat 

arbete för minskad miljöpåverkan”, där de fortsätter lyfta fram deras inköpsstrategi av 

förnybart HVO-bränsle och förhöjda fokus på förändrat transportarbete. Under hösten 2016 har 

även ett arbete för att kartlägga miljöpåverkan av externa transportleverantörer påbörjats. 
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Resultatet för andel av tankat drivmedel baserat på förnybar råvara uppgick till 72 % (Axfood 

2016). 

 

Ökad tillgång till HVO 

Axfood har en fordonsflotta som består av 138 lastbilar som utgör cirka hälften av 

transporterna till butik. 133 av dessa lastbilar och 100 släp har under 2016 börjat, när det 

funnits möjlighet, att köra med HVO-bränsle. Ett nytt avtal med drivmedelsleverantör har 

möjliggjort en ökad tillgång av HVO-bränsle i anslutning till Axfoods lager. I detta stycke lyfts 

både Axfoods lager i Backa fram som ett framgångsrikt exempel där de i slutet av 2016 

tankade med 100 % HVO-bränsle men även utmaningen som Axfoods ställs inför då en del av 

kylaggregaten inte godkänts för 100 % HVO och därmed tankas separat. Denna 

implementering har enligt Axfoods beräkningar lett till en reduktion av det totala 

koldioxidutsläppet med 49 % för de egenägda lastbilarna (Axfood 2016).  

  

Alternativa drivmedel utforskas 

Även pågående arbete för att utforska alternativa drivmedel lyfts fram. Här nämns ett 

samarbete med Volvo sedan 2014 där två lastbilar körs på flytande gas och ingår i Axfoods 

lastbilsflotta för att testas men även har alternativ tagits fram för att använda elhybridlastbilar 

för transporter med mindre volym användas. Långväga transporter inom Sverige har till viss 

del byts ut mot tåg. Exempel som presenteras i redovisningen är att frukt och grönt som 

transporteras till Norrland och även vissa av leveranserna från Skåne till Axfoods lager i 

Stockholm nu sker med tåg (Axfood 2016). 

  

Smartare planering på flera sätt 

Ett fleet management system togs i bruk 2015 och har genererat underlag till utvärdering, 

utveckling och utvärdering av körningen och även bränsleförbrukningen, systemet uppmuntrar 

även till eco-driving. Axfood har även under 2016 inlett ett projekt för att mäta de externa 
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transportleverantörernas klimatavtryck, som således ska rapportera in uppgifter enligt riktlinjer 

framtagna av Sveriges Åkeriföretag. Dessa uppgifter mäter miljöpåverkan utifrån drivmedel 

och fordonstyp, detta projekt beräknas fortlöpa under 2017 och Axfood kan därmed följa upp 

miljöavtrycket från alla externa transportleverantörer (Axfood 2016). 

 

4.1.3 Hållbart leverantörsarbete 

Delen av hållbarhetsredovisningen som beskriver Axfoods miljöarbete med leverantörer delas 

in i ett antal områden; spårbar tonfisk, minskad användning av bekämpningsmedel inom frukt 

och grönt och hållbarhetskrav tidigt i inköpsprocessen (Axfood 2016).  

  

Spårbar tonfisk  

Axfood inleder med att belysa problematiken med förekomsten av rovfiskad tonfisk och har 

därmed valt att införa certifieringar och märkningar. Axfood har valt att märka Garants tonfisk 

med MSC och införde under 2016 en spårbarhetskod där kunden kan se ursprung och 

fiskemetod (Axfood 2016).    

  

Minskad användning av bekämpningsmedel inom frukt och grönt  

Under 2016 har Axfood framställt en kravlista över bekämpningsmedel med intentionen att 

dessa inte ska förekomma inom frukt och grönt på sikt, kravlistan har baserats på delar av 

Pesticid Action Networks, ämnen som bedömts potentiellt hälso- och miljöfarliga samt de 

ämnen som inte är tillåtna i EU. Leverantörer globalt har tillhandahållits denna kravlista och 

responsen beskrivs som positiv. Implementering planeras ske under 2017 och Axfood har som 

mål att vara klara senast 2020 (Axfood 2016). 
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Hållbarhetsbedömning och urvalsprocess   

Axfood presenterar sin hållbarhetsbedömning och urvalsprocess vid inköp av egna varor vilken 

består av grundläggande krav och analyser samt tre steg av selektering; gallring, kartläggning 

och utvärdering. Det initiala arbetet beskrivs starta i en riskanalys av både råvaror och länder 

där potentiell risk kan förekomma följt av att Axfoods uppförandekod gällande arbetsvillkor 

ska uppfyllas. Vidare beskrivs de tre stegen i urvalsprocessen där gallring är det första steget. 

Befintliga leverantörer analyseras, löpande eller prövas det miljömässiga ansvaret när kontrakt 

förnyas. (Axfood 2016).  

 

 I steg ett, gallring, presenteras de krav Axfood ställer mot sina leverantörer där leverantören 

måste uppvisa hur uppförandekoden följs upp produktionskedjan. De aspekter och 

kravuppfyllnad som vägs in i detta steg är verifierade certifikat, sociala revisioner och 

kollektivavtal. Vid sidan av dessa vägs även samarbete med frivillighetsorganisationer in 

(Axfood 2016). 

  

Steg två, kartläggning, innefattar en redogörelse av leverantörer för hela produktionskedjan där 

sociala och miljömässiga risker samt de åtgärder som vidtagits skall framgå. Vidare görs en 

återkoppling till de riskanalyser som gjorts tidigare av Axfood och bedöms. I detta steg 

analyseras även kunskapsnivån och åtgärder som en del av bedömningen (Axfood 2016).  

  

I steg tre, utvärdering, genomförs ett urval grundat på bedömning i steg två. Leverantörer som 

bedömts ha en god bedömning och därmed ett bra hållbarhetsarbete väljs ut och de med 

bristfällig sådan utesluts (Axfood 2016).     
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4.1.4 Mät- och Beräkningsmetoder  

Den data som presenteras i Axfoods hållbarhetsredovisning för 2016 är hämtad från de 263 

egenägda butikerna och därmed exkluderas franchisebutikerna, med anledning av att de inte 

rapporterar in hållbarhetsdata centralt. Hållbarhetsredovisningen har upprättats enligt GRI:s 

principer. Axfood nämner att deras klimatavtryck från den egna verksamheten beräknas genom 

koldioxidutsläpp där transport tas upp som en av de tre främst nämnda faktorerna. 

Koldioxidutsläppen för transport baseras på de levererade varor från lager till butik. Däremot 

nämner Axfood att en av prioriteringar för 2017 är att kartlägga effekter från externa 

transporter. Vidare i hållbarhetsredovisningen diskuteras vad som anses vara hållbara produkter 

där Axfood fastställer dessa som ekologiska varor, vegetariska proteinersättare och 

hälsosamma varor. Axfood mäter den vegetariska försäljningen som andel av den totala 

försäljningen (Axfood 2016).  

             

 

Figur 4.2, Nyckeltal per butikskedja (Axfood 2016, s.17).    

 

Figur 4.3, Koldioxidutsläpp (Axfood 2016, s.19).  
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4.2 Coop Sverige AB 

Coop Sverige AB grundades 1899 under namnet Det kooperativa förbundet (KF). Idag finns 

det drygt 655 butiker under namnet Coop runt om i Sverige varav 241 butiker drivs av Coop 

Sverige AB och resterande 414 av 30 lokala konsumentföreningar. Under 2016 har Coop fått 

ett antal utmärkelser bland annat “dagligvaruhandelns mest hållbara matkedja” (Coop Sverige, 

s.5) vid Sustainable Brand Index Awards 2016. Coops egna varumärke Änglamark fick även en 

utmärkelse från Differs årliga undersökning för “Sveriges Grönaste Varumärke” (Coop 

Sverige 2016, s.41) för sjunde året i rad. 2001 började Coop att göra så kallade miljörapporter 

vilket gjordes fram till år 2006 men sedan 2007 gick Coop över till formatet 

hållbarhetsredovisningar. Coops hållbarhetsredovisning följer GRI:s senaste version av 

riktlinjer som benämns som G4 Core samt FN:s principer i Global Compact (Coop Sverige 

2016).  

  

Coop Sverige AB:s vision lyder: 

“Den goda kraften i svensk dagligvaruhandel” (Coop Sverige 2016, s.14). 

  

4.2.1 Miljövänligt sortiment 

Eko går framåt 

Coops värdekedja går från “jord till bord” (Coop Sverige 2016, s.23) det vill säga från 

jordbruk vidare till produktion till sortiment till logistik till butiker till kunden och slutligen till 

bord. Coop har i sitt sortiment 3 stycken egna produktvarumärken som heter Coop Änglamark, 

Coop X-tra och Coop. Av det erbjudna sortimentet står Coop egna varumärken för 22,9 %. 

Änglamark som är Coops mest framgångsrika varumärke idag har vunnit flertalet priser under 

dess 25-åriga historia. “Att erbjuda ett hållbart sortiment i form av ekologiska, miljömärkta, 

hälsosamma och rättvisemärkta varor är därför högt prioriterat inom Coop” (Coop Sverige 

2016, s.28). Ekologiska produkter i Coops sortiment bara ökar och ökar. Under 2014 var 

antalet ekologiska och miljömärkta dagligvaror 2730 stycken. Under 2015 ökade antalet till 

3330 och har under 2016 ökat ytterligare till 4017 stycken. Idag står det ekologiska sortimentet 
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för 10 % av den totala livsmedelsförsäljningen. Coop har satt strategi och mål mot 2020 vilket 

många av de andra dagligvaruaktörerna även har valt att göra. De gamla målen gäller fram till 

slutet av 2017 och sträcker sig från hållbart sortiment, till hållbara butiker och hållbara 

leverantörer. I de gamla målen som tar slut under 2017 är målet att det hållbara sortimentet ska 

stå för 11 % av den totala livsmedelsförsäljningen (Coop Sverige 2016). 

  

Hållbart sortiment enligt Coop 

I Coops hållbarhetsredovisning kommer ett avsnitt som heter Hållbart Sortiment: Grönt och 

svenskt och här redogör Coop för hur arbetet med deras sortiment ser ut. Coop jobbar aktivt 

med att utöka och förbättra sitt hållbara sortiment. Ökningen sker vid antalet ekologiska och 

nyckelhålsmärkta varor men i det hållbara sortimentet väljer Coop att inkludera varor med 

svenskt ursprung (Coop Sverige 2016). 

  

 

Figur 4.4, Hållbart sortiment enligt Coop (Coop Sverige 2016, s.42). 

  

Vill gynna svensk och lokal mat 

Coop vill prioritera de svenska produkterna. Sverige gynnas av det egna lantbruket i form av 

dess bidrag till en levande landsbygd och natur, arbetstillfällen och Sveriges självförsörjning. 

Det som framförallt prioriteras när det kommer till svenska produkter är mejeri, ägg, kött och 

frukt & grönt. Konsumenterna efterfrågar svenska produkter då exempelvis 89 % av de kött 

som säljs hos Coop är just svenskt varav Coops egna varumärken ligger på hela 95 % (Coop 

Sverige 2016). 
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Märkningar 

För att kunden lättare ska kunna “göra mer hållbara och hälsosamma val” (Coop Sverige 

2016, s.42) märker Coop upp sina varor med miljömärkningar. Exempel på märkningar som 

finns är MSC, Svanen och Bra Miljöval. Under 2016 lanserade Coop en ny typ av märkning 

som heter Från Sverige. Lanseringen av detta märke var för att konsumenter lättare ska kunna 

göra valet att köpa svenska varor. En ytterligare märkningar som finns i Coops sortiment är 

nyckelhålsmärkning. Under 2016 var antalet nyckelhålsmärkta produkter 2615, vilket var en 

ökning från föregående år då antalet var 2542. Av den totala livsmedelsförsäljningen 2016 stod 

det nyckelhålsmärkta varorna för 19,1 % (Coop Sverige 2016). 

  

 

Figur 4.5, Varor i sortiment (antal) (Coop Sverige 2016, s.42) 

  

Råvaror 

Coop delar in råvaror i fyra delar; ansvarsfull djurvälfärd, grönsaker på frammarsch, levande 

hav och ansvarsfull användning av palmolja och soja. I ansvarsfull djurvälfärd arbetar Coop för 

att djurs lidande ska vara minimalt. Vid ursprungsmärkning säger sig Coop ha valt att ha 

hårdare regler än vad lagen kräver med att samtliga produkter med en kötthalt över 10 % ska 

märkas. Grönsaker blir en allt större del av matlagning och Coop främjar det vegetariska valet 

genom att erbjuda ett fräscht sortiment samt öka utbudet av vegetariska produkter. Coop ser det 

som viktigt att ta miljöansvar när det kommer till de marina resurser och levande hav. Detta 

ansvar visar sig bland annat i att Coop valt att samtliga fiskdiskar under 2017 ska bli 
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certifierade enligt MSC och ASC samt att 97 % av det egna sortimentet av fisk och skaldjur är 

MSC-märkta. Palmolja och soja är två produkter där framställningen av dessa är direkt skadligt 

för miljön. Genom diverse samarbeten, gällande de två råvarorna, arbetar Coop för att utveckla 

strategier för att enbart erbjuda egna varor av certifierad palmolja och certifierad soja genom 

bland annat RSPO- och RTRS-certifikat (Coop Sverige 2016). 

  

Coop hade under år 2003 ekologiska produkter som uppgick till 945 stycken (Coop Sverige 

2003).  

  

4.2.2 Miljöarbete inom transport 

Godstransporter stod för 68,5 % av Coops totala klimatpåverkan under 2016. “Coop arbetar 

hårt för att skapa en kostnads- och resurseffektiv logistik” (Coop Sverige 2016, s.25). Av de 

transporter som görs sker en tredjedel av dessa med tåg, mätt i ton-km. I stort sett är samtliga 

av dessa fullastade. E-handeln har en positiv inverkan på miljön då utsläppsnivåer kan minskas 

genom att varorna samkörs till skillnad från om varje kund enskilt kör till och från butik. Coop 

har därför som ambition, vid e-handelsköp, att största delen av leveranserna ska göras med 

lastbilar som drivs på biogas. Som en följd av detta har Coop lyckats minska dess totala 

växthusgasutsläpp “från transporter per tonkilometer med 17,5 % under året” (Coop Sverige 

2016, s.45). Fler transporter görs med lastbilar drivna på fossilfria bränslen och Coop har 

arbetat för en övergång till HVO vilket bland annat lett till att de idag enbart använder HVO 

vid transporter i region Syd/Öst. Utöver tidigare nämnda arbetar Coop “kontinuerligt för att 

korta sträckorna, optimera fyllnadsgraden och samköra med andra aktörer för att minska 

miljöbelastningen och kostnaderna i relation till transporterade volymer” (Coop Sverige 2016, 

s.45). Som ett steg i detta har Coop under 2016 arbetat med implementering “av ett nytt 

transporthanteringssystem” (Coop Sverige 2016, s.23). 
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Figur 4.6, Klimatpåverkan fördelat på utsläppskällor 2016 (Coop Sverige 2016, s.45). 

  

4.2.3 Hållbart leverantörsarbete 

 

Hållbara leverantörer 

Coop arbetar utifrån tre målområden; hållbart sortiment, hållbara butiker och hållbara 

leverantörer. I avsnittet “Hållbara leverantörer: Tillsammans för en bättre produktion” säger 

Coop att “vi arbetar med leverantörer som delar vår syn på vad som är bra för människor, 

djur och natur. Med gemensamma krafter kan vi driva både produktion och 

livsmedelskonsumtion i en mer hållbar riktning” (Coop Sverige 2016, s.47). För att ses som en 

hållbar leverantör hos Coop behöver leverantörer vara tredjepartsreviderade, tillämpa dess 

uppförandekod och arbeta långsiktigt med ett hållbart sortiment. Idag har Coop ca 2400 

leverantörer och av dessa är 68 % från Sverige, 30 % från övriga Europa och 2 % från vad 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) klassat som högriskländer. Coops leverantörer 

måste nå upp till de lagkrav som finns men även Coops egna uppsatta krav på djurhållning, 

produktsäkerhet och miljö. Men det är inte enbart Coops leverantörer som måste nå upp till 

dessa krav utan även deras underleverantörer och övriga affärs- och samarbetspartners. Målet 

för 2017 är att “100 % av Coops centrala leverantörer har implementerat Code of Conduct” 
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(Coop Sverige 2016, s.37) och “att alla EVM leverantörer är tredjepartsreviderade” (Coop 

Sverige 2016, s.37). Inom Frukt & Grönt har Coop utvecklat ett samarbete med ett företag som 

heter Everfresh. Everfreshs leverantörer kontrolleras med jämna mellanrum för att se till så att 

den miljömässiga prestationen efterlevs (Coop Sverige 2016). 

  

Kontroll av egna och andras varumärken samt övriga inköp 

I kontrollen av egna kontra andras varumärken och övriga inköp redogör Coop en del 

skillnader. Coop lägger större uppmärksamhet när det gäller de egna varumärkena. Förutom 

krav har de utvecklat en egen metod vid uppföljning som handlar om tidiga insatser och 

beredskap. När det gäller andras varumärken sköter Coops leverantörer de egna 

uppföljningarna. För att se till så att detta görs genomför Coop stickprovskontroller (Coop 

Sverige 2016). 

  

4.2.4 Mät- och Beräkningsmetoder  

I kapitlet “Redovisningens Omfattning” presenteras att hållbarhetsredovisningen omfattning 

och innehåll baseras på GRI:s riktlinjer och omfattar Coop Sverige-koncernen. Däremot 

nämner Coop att det finns fler hållbarhetsaspekter som har påverkan i Coops värdekedja men 

befinner sig utanför Coops juridiska ramar (Coop Sverige 2016). 

  

 

Figur 4.7, Märkningars andel av total livsmedelsförsäljning (%) (Coop Sverige 2016, s.42). 
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Figur 4.8, Växthusgasutsläpp (Coop Sverige 2016, s.46). 

 

4.3 ICA Sverige AB 

Tillsammans med Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, ICA Fastigheter, ICA Banken och övriga 

segment utgör ICA Sverige koncernen ICA Gruppen AB som bildades år 2013. Koncernen är 

en dominerande detaljhandelsföretag som fokuserar på mat och hälsa. ICA Sverige är med sina 

1296 butiker i Sverige den ledande dagligvaruaktören i landet. Verksamheten drivs tillsammans 

med ICA-handlare som äger sina egna butiker. Under år 2016 tilldelades ICA Gruppen priset 

”Klimaträtt” med motivering att de är en innovativ global förebild genom deras sätt att vidta 

åtgärder för minskad klimatpåverkan. Sedan år 1995 har ICA Gruppen årligen publicerat miljö- 

och hållbarhetsredovisningar och sedan 2004 har deras hållbarhetsredovisningar upprättats 

utifrån GRI:s redovisningsprinciper. Idag följer deras hållbarhetsredovisning GRI:s riktlinjer 

(G4) och omfattar alla viktiga principer från FN:s Global Compact (ICA Gruppen 2016).   

Koncernens vision lyder: 

”Vi ska göra varje dag lite enklare” (ICA Gruppen 2016, s.1). 
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4.3.1 Miljövänligt sortiment 

Ett område ICA Gruppen bland annat vill vara ledande inom är hållbarhet då det är tydligt hur 

viktigt det är med hållbarhet för kunderna och det faktum att det driver tillväxt. Figur 4.9 visar 

försäljningsutvecklingen för miljömärkta, ekologiska och etiskt märkta sortiment i ICA Sverige 

vilket visar en positiv utveckling. Miljömärkta produkter avser märkningarna Svanen, EU 

Ecolabel, Bra Miljöval, MSC och FSC. Ekologiskt märkta produkter innebär att de är märkta 

med EU-ekologiskt, KRAV, GOTS eller OCS vilka uppgick till 3200 av ICA Sveriges centrala 

sortiment år 2016. ICA Gruppen erbjuder även deras egna ekologiska varumärke, ICA I love 

eco, vars försäljning ökade med 22 % i Sverige under 2016. Med syfte att möta kundernas 

ökade efterfråga på hållbara produkter och underlätta för dem att göra hållbara val vid 

konsumtion är sortiment en viktig aspekt vid miljöfrågor för ICA Gruppen. De stödjer 

konsumenternas hållbara efterfråga genom att erbjuda ett sortiment som minskar deras 

miljöpåverkan och som genom strukturerade verktyg och modeller säkerställs uppnå externa 

och interna krav. Detta innebär att delar av inköps- logistik och butiksprocesserna certifierats 

mot relevanta miljöstandarder (ICA Gruppen 2016).  

  

 

Figur 4.9, Ökad försäljning av miljömärkt, ekologiskt och etiskt märkt sortiment (ICA Gruppen 

2016, s.38).  

  

Ansvarsfull råvaruanvändning 

Ett sätt för ICA Sverige att bidra med ett mer miljövänligt sortiment är ansvarsfull 

råvaruanvändning. Produktion av palmolja och soja har negativ påverkan på både miljön och 

sociala förhållanden vilken enligt ICA Gruppen gör dem engagerade i att samverka för att 
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förbättra produktionsvillkoren av dessa råvaror. För att reducera de miljömässiga och sociala 

problem som uppstår vid produktion av råvarorna är ICA Sveriges mål att all palmolja och soja 

i deras egna matvaror ska vara RSPO-certifierade (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 

respektive RTRS-certifierade (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra. Majoriteten av 

deras egna matvaror innehåller RSPO-certifierad segregerad palmolja, och resten 

kompenserades med palmoljecertifikat medan all deras egna sojaprodukter samt kött- och 

mejeriprodukter av soja är sojacertifierade. ICAs säkerställning av ansvarsfullt producerat soja 

beror dels på att de har skrivit under Den Svenska Sojadialogen (ICA Gruppen 2016).  

  

Ny hållbar metod för märkning 

Under 2016 blev ICA Sverige den första dagligvarukedjan i Sverige med att testa en ny 

märkningsmetod av frukt och grönt. Ekologisk avokado samt ekologisk sötpotatis var de 

produkter som först testades med denna metod, som innebär att varorna genom laser märks på 

skalet. Lasern ändrar pigmentet på skalet vilket gör att namn, ursprungsland och PLU-kod syns. 

Med denna märkningsmetod krävs inga klistermärken, tråg eller plastfilm för varorna och ICA 

Sverige hävdar att de under ett år kommer spara mer än 200 kilometer plastfilm på enbart den 

ekologiska avokadon (ICA Gruppen 2016). 

  

Ursprungsmärkning 

Efterfrågan på tydlig ursprungsmärkning på livsmedelsvaror ökar ständigt och ICA Gruppen 

betonar därmed hur allvarligt koncernen tar på att tydligt hänvisa information om var odling av 

råvaror och uppfödning av djur har skett. ICA Sverige fortsätter satsa på “Härifrån: Sverige” 

som syftar att uppmärksamma svenskt och lokalt sortiment. De lanserade även under 2016 en 

ny ursprungsmärkning som syftar till att underlätta för konsumenter att hitta svenskproducerade 

varor, så kallad “Från Sverige”. Märket får enbart användas på svenskproducerade varor som 

uppfyller kriterierna och när hållbarhetsredovisningen upprättades motsvarade 615 av ICA 

Sveriges egna märkesvaror av denna märkning (ICA Gruppen 2016).  
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Lokalproducerad mat 

I respektive sortiment arbetar ICA Sverige för att öka lokalt producerade varor. Ett sätt för att 

komma i kontakt med lokala leverantörer som kan erbjuda dem kvalitetssäkra produkter är 

genom deras digitala plattform. På denna plattform kan lokala leverantörer anmäla sig som 

sedan genomgår en kvalitetssäkring av en extern part (ICA Gruppen 2016).   

  

Antalet ekologiska varor år 2003 uppgick till 450 (ICA 2004). 

  

4.3.2 Miljöarbete inom transport 

 

Förnybara bränslen 

ICA Sverige har inga lastbilar i sin ägo men som uttryckt i deras hållbarhetsredovisning arbetar 

de likväl effektivt med att minska klimatpåverkan genom deras transporter för att uppnå 

verksamhetens mål om att vara klimatneutrala till år 2020. Som visat i figur 4.10 står 

godstransporter för 23 % av all koldioxidutsläpp som ICA Gruppen bidrar med. En 

framstående insats under 2016 var att öka andelen förnybara bränslen, var till nästan hälften av 

de totala bränsleförbrukningarna hörde till. Detta innebar en ökning från året innan med 85 %. 

Den starkt växande andelen förnybara bränslen som skedde inom ICA Gruppens 

logistikverksamhet under 2016 var en huvudsaklig grund till koncernens minskning av direkta 

utsläpp av växthusgaser som uppgick till 33 %, i jämförelse med basåret 2006 (ICA Gruppen 

2016). 

  

 

Figur 4.10, Utsläpp av växthusgaser (ICA Gruppen 2016, s.125).  
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Miljömässiga krav på speditörer 

ICA ser möjligheter att påverka deras klimatpåverkan från transporter genom att noggrant 

genomföra sina val av speditörer, upprätta avtal och villkor där krav ställs på transportvägar, 

transportsätt och fyllnadsgrad samt genomföra kontinuerliga kontroller och uppföljningar.  ICA 

Sverige kräver även att deras speditörer redovisar att de arbetar för minskade utsläpp genom 

modern motorteknik samt förnybara bränslen (ICA Gruppen 2016).  

  

Minska antalet fordonskilometer 

För att minska antalet fordonskilometer vid transporter arbetar ICA Gruppen med 

effektivisering av infrastruktur och distributionsnät, genom framförallt ruttplaneringar och 

optimerade packningar. Figur 4.11 påvisar att de arbeten som utförts för att minska 

koldioxidutsläppen från godstransporter har gett positiva resultat (ICA Gruppen 2016).  

  

 

Figur 4.11, Transporter (ICA Gruppen 2016, s.126).  
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4.3.3 Hållbart leverantörsarbete 

 

Figur 4.12, ICA Gruppens värld av leverantörer (ICA Gruppen 2016, s.35). 

  

Utvidgat miljöansvar 

Som figur 4.12 visar sträcker sig ICA Gruppens affärer över hela världen vilket också innebär 

att deras ansvar vidgas utanför verksamheten. Det är därmed viktigt att koncernen tar ansvar 

och besitter möjligheter att kunna påverka klimatpåverkan i olika delar i deras värdekedja. En 

del av värdekedjan där ICA Gruppen ser möjligheter till att påverka är produktionsledet som 

omfattar leverantörer. Leverantörsbasen är en betydelsefull intressent som verksamheten 

ständigt arbetar med ur en miljöaspekt. Nyckelfrågor som ICA Gruppen tar upp angående deras 

leverantörer som intressent är; ansvarsfulla inköp och socialt ansvar, livsmedelssäkerhet, lokala 

inköp samt klimatpåverkan. Forum för dialog med denna intressent är; centrala och lokala 

leverantörsträffar samt leverantörsbesök och regelbunden kontakt (ICA Gruppen 2016). 
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Miljökrav på leverantörer 

ICA Gruppens möjlighet att påverka produktionsledet i värdekedjan är genom att noggrant göra 

sina val av leverantörer, upprätta avtal och villkor där diverse krav ställs på leverantörerna, 

välja produkter med omsorg samt genomföra leverantörsrevisioner samt kontinuerliga 

kontroller och uppföljningar. Vid val av leverantörer har ICA Gruppen som krav att 

leverantörerna aktivt ska arbeta med interna miljöfrågor där miljö- policies och mål ska 

inkluderas. I deras interna miljöarbete ska även planerade minskningar av miljöpåverkan 

presenteras. När ett samarbete med leverantörer har ingåtts ställer ICA Gruppen krav på att 

leverantörerna kontinuerligt följer upp verksamhetens miljöpåverkan (ICA Gruppen 2016). 

  

Kontroll, uppföljning och utbildning hos leverantörer 

En viktig del av ICA Gruppens miljöansvar inom produktionsledet är att säkerställa att 

leverantörerna följer uppställda krav som ställs på dem. Av den anledning genomför de 

regelbundna kontroller och uppföljningar samt rekommendera etablerade miljöcertifieringar. 

För att få bättre insyn hos leverantörer och skapa bättre samarbeten har ICA Gruppen flera 

inköpskontor i Asien där medarbetare inom bland annat miljö är verksamma. Detta underlättar 

för regelbundna besök som görs hos leverantörerna för att följa upp samt uppmuntra för fortsatt 

utveckling. Vid sådana besök bevakas inte bara leverantörernas prestationer utan det genomförs 

även utbildningar och samarbetsprojekt för att hjälpa leverantörerna att utvecklas och nå upp 

till kraven. De försöker också uppnå direkt arbete gentemot lokala producenter i världen för att 

åstadkomma lokal utveckling, reducerad fattigdom, långsiktigt hållbart jordbruk samt 

högklassiga produkter. Exempelvis genomförde företrädare från ICA Sverige besök i 

Kalifornien hos leverantörer av mandlar under 2016 för att försöka åtgärda miljöproblemet som 

uppstår av den omfattande mängd bevattning som krävs för mandelträd (ICA Gruppen 2016).  
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ICA Social Audit 

För att följa upp miljöprestandan ytterligare hos leverantörer har ICA Gruppen under 2016 

upprättat egna hjälpmedel, så kallade ICA Social Audit. De delar som verksamheten fokuserar 

på är avfallshantering, kemikalier och vattenrening. De genomförde även utbildningar inom 

miljö för medarbetare som arbetar med leverantörsuppföljning inom ICA Global Sourcing 

(ICA Gruppen 2016).  

  

Utfasning av skadliga ämnen 

Kemiska ämnen som innebär en skada för människan och miljön är något ICA Gruppen aktivt 

arbetar för att reducera inom verksamheten. Ämnen av detta slag behandlas i relevanta 

styrdokument som i sin tur är till för att upprätta krav på innehållet i varor som utgör deras 

sortiment. Sådana krav är i synnerhet stränga för koncernens egna märkesvaror. De upprättade 

kraven ingår i avtalen med leverantörerna, som testas genom stickprov och inspektioner för att 

säkerställa att de följer restriktionerna. Ett ämne som ICA Sverige under flera år har arbetat 

med för att reducera i livsmedelsförpackningar och produkter är bisfenol A (ICA Gruppen 

2016).  

  

4.3.4 Mät- och Beräkningsmetoder  

ICA Gruppens hållbarhetsredovisning omfattar alla bolag inom koncernen med vissa undantag 

och insamlingen av hållbarhetsdata sker via ett gemensamt IT-system. ICA Gruppen har 

avgränsat sina beräkningar för transport från lager till butik där samtliga anlitade transportörer 

rapporterar in data för både dieselförbrukning och alternativa bränslen. Dock framgår det att 

transporter inhyrda från företaget Rimi Baltic beräknas baserat på körd sträcka och 

genomsnittlig förbrukning. Från 2016 redovisas försäljning av ekologiska- och miljömärkta 

produkter där en produkt som uppfyller och innehar två eller fler märkningar endast räknas en 

gång. De märkningar som ICA anser vara miljömärkningar är; Svanen, EU Ecolabel, Bra 

Miljöval, MSC och FSC och ekologiska är; EU-ekologiskt, KRAV, GOTS och OCS (ICA 

Gruppen 2016).  
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Leverantörsrelaterad data  

Leverantörer som är kvalitetscertifierade omfattar ICA Gruppens egna varor som certifierats 

enligt någon av de uppsatta kvalitetsstandarderna av verksamheten (ICA Gruppen 2016). 

 

4.4 Lidl Sverige KB 

Lidl Sverige KB har funnits på svenska marknaden i 14 år och är ett dotterbolag till Lidl 

Stiftung & CO KG vilken är en del av företagsgruppen Schwarz. Under verksamhetsåret 

2015/2016 var Lidl verksamma med runt 10000 butiker i 26 länder. Lidl öppnade sin första 

butik i Sverige 2003 och har idag 168 butiker. Deras affärsidé är; vi arbetar hållbart och 

långsiktigt för att erbjuda varor av högsta kvalitet till bästa pris (Lidl Sverige 2016, s.4). Detta 

uppnås genom en stor andel egna märkesvaror i sortimentet, stora inköp och höga kvalitetskrav. 

2016 blev Lidl utsedd till Årets Butikskedja av Sverige Retail Awards (Lidl Sverige 2016).   

  

Lidls vision lyder: 

“Vara den medvetna kundens förstahandsval för inköp utav dagligvaror” (Lidl Sverige 2016, 

s. 4). 

  

4.4.1 Miljövänligt sortiment 

Egna märkesvaror 

Lidls sortiment består till 77 % av egna märkesvaror. Anledningen till den stora andel egna 

märkesvaror är att höga krav kan ställas och möjlighet till att förändra varorna utifrån 

kundernas önskemål. Inköp av deras egna märkesvaror sker direkt från tillverkande företag. 

Kvalitén av dessa varor säkerhetsställs av kontroll och revisioner utförda av Lidl själva (Lidl 

Sverige 2016).  
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Svenskproducerade produkter och råvaror  

Av de egna märkesvarorna i Lidls sortiment produceras många i Sverige med råvaror från 

Sverige. I deras hållbarhetsredovisning nämner de ett antal av deras egna märkesvaror med 

svenskt ursprung, där flera av dessa har KRAV och ekologiskt märkta produkter, bland dessa 

tillhör:  

  

o “Svea Lantkött är varumärket för svenskt kött, Gyllda för kyckling” (Lidl Sverige 2016, 

s.16). 

o “Ängens vårt svenska mejerimärke och Himlajord svenska frukter och grönsaker” (Lidl 

Sverige 2016, s.16). 

o “Enebacken med olika korvar, leverpastej, bacon, skinka och köttbullar” (Lidl Sverige 

2016, s.16). 

  

Enebackens produkter innehåller kött med svenskt ursprung och uppfyller kraven för 

märkningen Svenskt kött och är sedan våren 2016 märkta med “Kött från Sverige” (Lidl 

Sverige 2016). 

  

Ökning av ekologiska varor 

Lidl har upprättade mål kring utökat sortiment av etisk- och miljömärkta produkter som var 

uppsatta till 3 % och 5 %. Vid tidpunkten då hållbarhetsredovisningen upprättades utgjorde de 

miljömärkta produkterna en andel på 5,5 %, 0,5 % över det uppsatta målet. Antalet produkter 

märkta EU-ekologisk eller Krav har fördubblats under verksamhetsåret och Lidl anser detta 

som en av de viktigaste satsningarna under de kommande åren. De räknar med att dubbla 

antalet ekologiska produkter i sortimentet under det kommande verksamhetsåret, detta genom 

att öka med ett ekologiskt alternativ i relevant produktkategori. Vid verksamhetsårets slut, 

2015/2016, uppgick försäljning till 3 % vilket Lidl anser vara en indikation på att 

konsumenterna uppskattar det ekologiska sortimentet. Produktkategorin “Frukt och grönt” 

nämns som ett gott exempel där försäljningen av ekologiska alternativ uppgick till 10 % av den 

totala försäljningen inom denna kategori (Lidl Sverige 2016). 
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Svanenmärkta artiklar      

Under verksamhetsåret 2015/2016 lanserades en serie hygienprodukter som alla uppfyller 

kraven och är märkta med Svanenmärkningen detta för att möta efterfrågan på miljömärkta 

produkter. Produkterna säljs under fyra av Lidls egna märken. I serien av svanenmärkta 

hygienartiklar ingår exempelvis schampo, tvättmedel, handtvål och diskmedel (Lidl Sverige 

2016).  

  

Externa initiativ ökar kontrollen     

Non-food varor i Lidls sortiment som inkluderar textilier och skor köps in centralt via Lidls 

Stiftung som via olika initiativ visar på miljömässigt ansvar. Lidl har som mål att tills 2020 

eliminerat all användning och utsläpp av farliga kemikalier, detta inom ramen för det avtal 

mellan dem och Greenpeace. Ytterligare ett mål satt till 2020 är att endast sälja grönlistad fisk, 

enligt WWF, det vill säga fisk märkt med MSC eller ASC. Idag säljer Lidl endast MSC-märkt 

fryst vildfångad fisk (Lidl Sverige 2016). 

  

4.4.2 Miljöarbete inom transport 

Arbetet mot effektivare logistik  

All transport som sker inom Lidls verksamhet sköts av externa åkerier. Lidl anser att inköp av 

transporter ligger inom deras ansvar för miljöpåverkan och detta ligger sedan en tid tillbaka 

som en prioriterad fråga. Vidare nämns det att utsläppen för 2015/2016 minskat trots en ökad 

omsättning. Det nämns även att den dagliga transportplaneringen strävar mot minst antal körda 

km och högsta möjliga fyllnadsgrad (Lidl Sverige 2016).  

  

Effektivitet genom högsta fyllnadsgrad 

Lidls mål för fyllnadsgrad var 90 % för verksamhetsåret vilket uppnåddes med marginal då den 

uppgick till 96 %, en förbättring jämfört med föregående år. Bakomliggande faktorer till denna 

ökning beskriver Lidl vara deras avancerade planering från centrallagret och fokus på 

nyckeltalet “kolli per pall” som drivit arbetet framåt och lett till förbättring (Lidl Sverige 2016). 
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Omställning till förnybara bränslen 

Detta stycke presenterar Lidls arbete mot omställning till förnybara bränslen och att skärpta 

upphandlingskrav för de externa åkerierna har vidtagits. Dessa krav har lett till en fordonsflotta 

med större andel lastbilar som drivs på alternativa bränslen. De lastbilar som nämns utgöra 

andelen av fordonsflottan som drivs av alternativt bränsle är:  

  

o Tre lastbilar som drivs av hybridmotorteknik och drivs därmed av både diesel och gas. 

o Två elhybrider som drivs av diesel och gas.  

o Två elhybrider som delvis drivs av el och HVO  

o Tio lastbilar som drivs på HVO 

  

Dessa lastbilar utgör 35,2 % och minskar utsläppen avsevärt jämfört med konventionella 

lastbilar och målet för nästa år är att öka andelen som drivs på fossilfria bränslen. Den data som 

presenteras i Lidls hållbarhetsredovisning är transporter från centrallager ut till butik (Lidl 

Sverige 2016).  

  

4.4.3 Hållbart leverantörsarbete 

I Lidls hållbarhetsredovisning beskrivs arbetet med leverantörerna i kapitlet “Affärspartner”. 

Här presenteras Lidls bindande uppförandekod som innefattar social hållbarhet. Däremot 

nämns inget angående vilka miljökrav som ställs på leverantörer. Vidare i 

hållbarhetsredovisningen presenteras en upprättad väsentlighetsanalys som beskriver de olika 

områdena i hållbarhetsredovisningen och de värdeord de prioriterar. För området affärspartners 

framgår det att fokus är riktat mot produktmärkning och kunders hälsa och säkerhet medan 

miljökrav beskrivs som medel prioritet. Det framgår även i kapitlet Miljö & Klimat att arbetet 

för minskad miljöpåverkan sker genom att öka andelen miljömärkta produkter i sortimentet 

medan utsläpp från produktion av varor anses stå utanför den direkta verksamheten och följs 

därmed inte upp (Lidl Sverige 2016).      
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4.4.4 Miljömått & Beräkningsmetoder   

Lidls hållbarhetsredovisning avser alla bolag inom Lidl Sverige KB och redovisningen avser 

främst den verksamhet som berör miljö- och hållbarhetspåverkan. Verksamhet som står utanför 

Lidl Sveriges direkta kontroll tas ej upp. Transporterna omfattar godstransporter mellan Lidls 

centrallager och butiker. En gemensam process för dokumentation av hållbarhetsdata används 

med förutbestämda definitioner och rutiner för kontroll av data. Information om försäljning 

omfattar försäljning av hela sortimentet och i de uppgifter som behandlar miljömärkningar 

ingår följande märkningar; KRAV, EU-ekologiskt, MSC, ASC, Svanen, Bra Miljöval eller EU 

Ecolabel (Lidl 2016).  
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5 Analys 

I detta kapitel ställs det insamlade empiriska materialet mot den sammanställda teoretiska 

referensramen för att besvara studiens problemformulering. Kapitlet är indelat i två delkapitel, 

ett för respektive frågeställning. Första delen redogör för hur aktörerna inom 

dagligvaruhandeln presenterar sina inköpsfunktioner i hållbarhetsredovisningar ur 

miljöaspekter och andra delen presenterar ett ramverk.  

  

5.1 Analysmodell  

  

I analysmodellerna (se figur 5.1 och figur 5.2) illustreras hur studiens problemformuleringar 

utifrån teori och empiri kommer att analyseras.  

 

  

Figur 5.1, Analysmodell 1 (Författarnas illustration 2017).   
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Figur 5.2, Analysmodell 2 (Författarnas illustration 2017).   
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5.2 Mönsterjämförelser av hållbarhetsredovisningar 

5.2.1 Miljövänligt sortiment 

 

Tabell 5.1, Mönsterjämförelse av miljövänligt sortiment (Författarnas illustration, 2017). 
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5.2.1.1 Antal ekologiska varor 

Antalet ekologiska varor i sortimentet skiljer sig avsevärt mellan de fyra företagen i 

dagligvaruhandeln. Från Coop som har det högsta antalet ekologiska varor till Lidl som har det 

minsta skiljer det 3917 varor. Om än så är detta tal till viss del missvisande då Coop väljer att 

presentera antalet ekologiska varor tillsammans med antalet miljömärkta. En annan 

missvisande faktor är att det finns stora skillnader i det totala sortimentet. Lidl (2016) har 

enbart 1666 varor i sitt sortiment vilket är mycket mindre än Coops antal ekologiska och 

miljömärkta varor. Det mest relevanta mått att jämföra är hur stor andel, i procent, av 

respektive företags sortiment som det ekologiska sortimentet motsvarar. Lidl är det enda av 

företagen som redogör hur stor andel av deras totala sortiment detta motsvarar vilket för 2016 

var 6 %. Då tre av fyra företag väljer att inte presentera totala antalet sortiment kan inte denna 

jämförelse göras på grund av bristfällig information. Axfood (2016) och ICA (2016) har 1418 

respektive 3200 varor vilket styrker på svårigheten att gör denna jämförelse. 

  

För att rangordna dagligvaruhandels strategier för ekologiska varor skapade Richter et al. 

(2002) en modell, där strategier delas in i tre kategorier; maximum strategy, basic strategy och 

minimum strategy. Det har skett en utveckling av antalet ekologiska artiklar sedan 2002 och 

därmed valde författarna att räkna ut ett snitt för utvecklingen av antalet ekologiska varor från 

år 2003 till 2016. Coop och ICA är de enda av de fyra företagen som har redovisningar 

gällande miljö daterat från tidigt 2000-tal. Detta gjorde att författarna valde att räkna ut ett snitt 

för de två. I ICAs rapport om etik och samhällsansvar från år 2004 presenteras att antalet 

ekologiska artiklar år 2003 var 450 stycken. Coop har i en miljörapport från år 2003 

motsvarande 945 stycken ekologiska artiklar. Med dagens siffror för Coop och ICA ger detta 

en ökning av det ekologiska sortimentet hos Coop på 325 % och 611 % för ICA. Snittet blir 

därmed en ökning på 468 %. I modellen för Richter et al. (2002) gör författarna detta 

procentpåslag på maximum strategy >400, basic strategy 50-200 och minimum strategy <50 för 

att på så vis hitta mer relevant värden. De nya nivåerna blir maximum >1872, basic strategy 

234-936 och minimum strategy <234. För att förtydliga denna skala har författarna valt att 

avrunda till närmaste 100- och 1000-tal. I modellen som Richter et al. (2002) tagit fram finns 

det även ett gap mellan 200-400 som ej är definierat. Författarna väljer därmed att utöka basic 

strategy till hela gapet mellan maximum strategy och minimum strategy. 
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Tabell 5.2, Strategier för antalet ekologiska produkter (Författarnas illustration 2017). 

  

Tabellen 5.2 skulle kunna utvecklas till att ha ett mer relevant mått. Antalet ekologiska 

produkter säger inte tillräckligt mycket såvida det inte ställs mot totala antalet produkter. Det 

skiljer sig i företagens strategier när det kommer till sortiment. Exempelvis jobbar Lidl med ett 

litet sortiment med hög omsättning kontra Coop som ebjuder ett stort sortiment. Därmed hade 

det varit relevantare att räkna ut andelen ekologiska produkter (%) då det givit en rättvisare bild 

och tydligare visat på företagens utveckling över tid. Lidl är de enda företaget som skriver ut 

om sitt totala antal produkter och andel ekologiska motsvarande 6 %. Författarna hindras 

därmed från att göra denna beräkning. 

  

5.2.1.2 Miljömärkningar 

Miljömärkningar förmedlar till konsumenten om en produkt är hållbar (Belz & Peattie 2012) 

och ska underlätta för kunden att göra ett aktivt och medvetet val.  Det finns en stor mängd 

miljömärkningar och därmed har studiens författare valt att sammanställa samtliga 

miljömärkningar som nämns i de fyra hållbarhetsredovisningarna (se tabell 5.2). ICA Gruppen 

(2016) är det företag som presenterar flesta miljömärkningar med 12 av 14 märkningar 

representerade i sin hållbarhetsredovisning. Arbetet med det egna sortimentet och för att 

underlätta för kunden till hållbara val är något som ICA Gruppen (2016) lyfter fram som viktigt 

vid miljöfrågor. ICA Gruppen (2016) blev den första dagligvaruhandeln att 2016 implementera 

en ny metod för märkning där laser används istället för klistermärken, tråg eller plastfilm. Strax 

bakom ICA kommer Coop (2016) med 11 av 14 märkningar. ICA och Coop har i stort sett 

samma märkningar i sitt sortiment med några få undantag som att ICA även har GOTS och 

OCS medan Coop har ASC. Coop (2016) framhäver i sin hållbarhetsredovisning att de har hög 

prioritet när det kommer till “att erbjuda ett hållbart sortiment” (Coop Sverige 2016, s.28). De 

har även förtydligat sitt arbete genom att ha ett eget stycke i hållbarhetsredovisningen som 
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heter märkningar och hur miljömärkningar underlättar för kunden att “göra mer hållbara och 

hälsosamma val” (Coop Sverige 2016, s.42). Axfood och Lidl släpar efter med 6 av 14 

respektive 5 av 14 märkningar. Axfood (2016) presenterar tydligt sitt arbete med sortiment i 

rubriken hållbara varor. Lidl har ett kapitel som heter “Vårt sortiment” (Lidl Sverige 2016, 

s.15). I detta kapitel redogör Lidl om deras arbete mot hållbarhet i sortiment. En tydlig trend på 

marknaden och branschen är ursprungsmärkning. Efterfrågan på svenska och lokalproducerade 

varor har ökat kraftigt och lyfts på ett eller annat sätt fram i samtliga hållbarhetsredovisningar, 

oftast i egna stycken.  

 

5.2.1.3 Certifikat 

Schouten, Leroy & Glasbergen (2012) betonar de miljömässiga problemen som uppstår vid 

produktion av råvaror såsom palmolja och soja. Av den anledningen menar Oosterveer, Adjei, 

Vellema & Slingerland (2014) att allt fler aktörer inom den globala livsmedelskedjan börjar 

använda märkningar och certifieringssystem. RSPO-certifiering (Roundtable for Sustainable 

Palm Oil) och RTRS-certifiering (Roundtables on Responsible Soy) används för att garantera 

att produktionen av palmolja är hållbar (RSPO u.å.) respektive att produktionen av soja är 

hållbar (RTRS u.å.).  

  

Som tabell 5.2 påvisar erbjuder tre av fyra aktörer RTRS- och RSPO-certifierade produkter i 

sortimentet. Axfood (2016) förmedlar i sin hållbarhetsredovisning att alla deras egna varor av 

palmolja kompenseras sedan år 2009 samt att all deras egna sojaprodukter ska vara antingen av 

certifierad soja eller kompenseras. Det framgår inte vad råvarorna kompenseras med och Coop 

skriver uttryckligen inte att de använder RSPO- eller RTRS-certifikat. Däremot förmedlas det 

att dessa råvaror är certifierade och med denna information har studiens författare satt en bock 

för att Axfood använder de två certifikaten.  

  

Coop beskriver genom sin hållbarhetsredovisning att verksamheten genom diverse samarbeten 

ser till att enbart erbjuda egna varor som är palmolje- eller sojacertifierade genom bland annat 

RSPO- och RTRS-certifikat (Coop 2016). Det framgår således att Coop har kommit långt i sitt 

arbete för ansvarsfull användning av råvarorna palmolja och soja.  
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Enligt ICAs hållbarhetsredovisning är majoriteten av all palmolja i deras egna matvaror RSPO-

certifierade där målet är att all palmolja i deras egna matvaror ska bli RSPO-certifierad. All 

soja i deras egna matvaror är certifierade med RTRS eller ProTerra (ICA Gruppen 2016). 

Liksom Coop, uttrycker ICA således hur starkt de jobbar med dessa certifikat, snarare än att 

bara nämna att de har produkter av dessa certifikat i sortimentet. ICA Gruppen (2016) trycker 

även på deras hårda arbete mot ansvarsfull råvaruanvändning genom att förmedla att de har 

skrivit under Den Svenska Sojadialogen. Den Svenska Sojadialogen är enligt WWF (2017) ett 

nätverk av företag och organisationer som skrivit under för att i den mån som är möjligt ställa 

krav på leverantörskedjan för att säkerställa att all soja som används i den egna produktionen 

ska vara ansvarsfullt producerad och RTRS-certifierad eller ProTerra-certifierat.  

  

Lidl (2016) är den enda aktören från denna studie som genom sin hållbarhetsredovisning inte 

förmedlar att de erbjuder produkter i sitt sortiment av varken RTRS- eller RSPO-certifikat. 

Detta kopplar studiens författare till att verksamheten inte tar något ansvar för 

produktionskedjan, vilket de uttrycker i sin hållbarhetsredovisning (Lidl 2016). 
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5.2.2 Miljöarbete inom transport 

 

Tabell 5.3, Mönsterjämförelse av miljöarbete inom transport (Författarnas illustration 2017).  
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5.2.2.1 Beräkningsmetoder 

Det finns tre olika beräkningsmetoder i transport enligt Björklund (2012); transportarbete, 

trafikarbete och fyllnadsgrad. Transportarbete är det enbart Coop som nämner i sin 

hållbarhetsredovisning men redovisningen av denna är begränsad. Coop redogör hur de genom 

e-handel kunnat påverka sina utsläpp och minskat deras totala växthusgasutsläpp “från 

transporter per tonkilometer med 17,5 % under året” (Coop Sverige 2016, s.45) då varorna 

samkörs i högre utsträckning. Måttet används även av Coop (2016) vid presentation av att en 

tredjedel av transporter sker med tåg. Coop (2016) nämner att man arbetar för att korta 

sträckorna vid transport. Detsamma gäller för Lidl (2016) som strävar mot minst antal körda 

km. Detta kan ses som trafikarbete men är inte ett mått som Coop eller Lidl uttryckligen 

använder. ICA däremot har ett eget stycke för detta och använder begreppet fordonskilometer, 

som är måttet för trafikarbete. I hållbarhetsredovisningen beskriver ICA Gruppen (2016) mer 

utförligt hur de jobbar med att minska fordonskilometer genom att effektivisera infrastruktur 

och distributionsnät. Den tredje och mest representativa beräkningsmetoden är fyllnadsgrad 

som förmedlas i tre av fyra hållbarhetsredovisningar. Coop (2016) redogöra även för denna 

beräkningsmetod men lika begränsat som tidigare då de enbart säger att de optimerar 

fyllnadsgraden. ICA Gruppen (2016) lägger enbart aspekten fyllnadsgrad i samband när de 

beskriver sina möjligheter att påverka deras klimatpåverkan från transporter. Däremot väljer 

Lidl (2016) att både lyfta fram deras mål om högsta möjliga fyllnadsgrad och ett konkret mål 

på att denna skulle vara på 90 % för 2016. Lidl (2016) följer även upp med ett resultat, gällande 

fyllnadsgrad, för året på 96 %. Utöver att se hur stor procentandel av fordonets utrymme som 

utnyttjas finns det ytterligare två sätt att mäta fyllnadsgrad nämligen viktbaserad 

belastningsfaktor och tonkilometer per fordon (Danloup et al. 2015). Inget av företagen väljer 

att använda sig av dessa. 

  

Med blotta ögat kan det först verka som att Coop är den som jobbar bäst med 

beräkningsmetoder då de nämner samtliga mått och Axfood sämst då de enbart väljer att nämna 

fyllnadsgrad. Detta är lite missvisande tycker författarna då Coop enbart väljer att nämna 

måtten utan att direkt presentera hur de jobbar mot dessa eller ge några direkta resultat, 

undantag för transportarbete. Dock presenteras denna data inte särskilt mycket mer än att de 
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minskat sina utsläpp med 17,5 %. ICA och Lidl uppfyller två av tre beräkningsmetoder. Dock 

säger ICA mer i detalj hur man arbetar med trafikarbete medan Lidl lägger mer vikt på 

fyllnadsgrad med mål och resultat. Så till dessa parametrar är Coop enbart bättre än ICA och 

Lidl på transportarbete för att ingen av de andra väljer att ha med detta i sin 

hållbarhetsredovisning. 

  

5.2.2.2 Transportslag 

Val av transportslag är ett sätt att påverka sin miljöpåverkan och dessa delas in i fem olika 

transportslag (Björklund 2012). Författarna har valt att utesluta tre av dessa då varken 

transportslagen flyg, båt eller pipeline nämns i hållbarhetsredovisningarna. Lastbilar nämns i 

samtliga företags hållbarhetsredovisningar, ofta i samband med drivmedel som kommer 

diskuteras senare i analyskapitlet. Transportslaget tåg är inte lika representerat men nämns av 

Axfood och Coop. Axfood (2016) har bytt transportslag under vissa långväga transporter till 

tåg och idag kör Coop (2016) en tredjedel av sina transporter med tåg. Att transportslagen flyg 

och båt inte nämns känns enligt författarna förståeligt då Sverige är ett litet land och där 

transporter med något av de transportslagen från centrallager till butiker förvånat. Dock finns 

det en hybrid när det kommer till transportslag och som kallas intermodala transporter 

(Björklund 2012). Ingen av företagen väljer att beskriva hur de arbetar med detta vilket 

författarna ändå väljer att anta förekommer, åtminstone inom Axfood och Coop då de använder 

sig av mer än ett transportslag. Ytterligare en aspekt som saknas i hållbarhetsredovisningarna är 

hur transporterna från leverantörer i andra länder sker och med vilket transportslag vilket hade 

varit intressant att få ta del av. 

  

5.2.2.3 Effektivare transportutnyttjande 

Effektivare transportutnyttjande kan göras genom konsolidering, ruttplanering eller 

Informations- och Kommunikationsteknik (ICT) (Björklund 2012). Konsolidering minskar 

miljöpåverkan från transporter genom att öka fyllnadsgraden (Danloup et al. 2015) vilket gör 

att färre transporter utförs (Jonsson och Mattsson 2011). Hur företagen presenterar 
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fyllnadsgraden har redogjorts tidigare i analyskapitlet och kommer inte diskuteras i detta 

analysavsnitt. Ingen av företagen använder begreppet konsolidering men Coop (2016) uppger 

att de samarbetar med andra aktörer genom samkörning för att minska sin miljöpåverkan. 

Ruttplanering är ett annat sätt för ett effektivare transportutnyttjandet (Björklund 2012) och har 

större representation bland företagen än konsolidering. Tre av fyra företag presenterar 

ruttplanering i sin hållbarhetsredovisning. Axfood (2016) uppger att de sedan 2015 använder ett 

fleet management system vid utveckling av körningen medan Coop ännu en gång inte väljer att 

precisera sig utan enbart väljer att presentera att de sedan 2016 arbetat med att implementera 

“ett nytt transporthanteringssystem” (Coop Sverige 2016, s.23). ICT som används för att 

effektivisera ruttplanering (Björklund 2012) kan kopplas till de två systemen men begreppet 

används inte ordagrant. Författarna väljer ändå att ta med detta i tabellen ovan. Till skillnad 

från Axfood och Coop väljer ICA (2016) att använda begreppet ruttplaneringar i samband med 

hur de arbetar för att minska antalet fordonskilometer. Varken ICA eller någon av de andra 

företagen går in i mer på detalj på hur de arbetar med ruttplanering. 

  

5.2.2.4 Minska transportslagets miljöpåverkan 

Transporters miljöpåverkan i Sverige har enligt Statistiska Centralbyrån (u.å.) minskat mellan 

1990 och 2015. Dock avviker lastbilar, inom denna sektor, där utsläppen går åt motsatt håll och 

det skett en ökning med 16 % (Statistiska Centralbyrån u.å.). För att minska transportslags 

miljöpåverkan beskriver Björklund (2012) fyra olika tillvägagångssätt: eco-driving, drivmedel, 

avgasrening och motorteknik samt fordonets design. Eco-driving lärs ut i alla 

körkortsutbildningar sedan 2007 (Trafikverket 2015) och är något som Axfood (2016) väljer att 

nämna i samband med Dagabs arbete för att minska varutransporters miljöpåverkan. Axfood är 

ensamma om att uppge eco-driving. Författarna skulle bli väldigt förvånande om inte samtliga 

företag jobbar med detta men där de gör ett val att inte presentera. I arbetet mot att minska 

utsläpp vid transport har det kommit fram många substitut av drivmedel till de traditionsenliga 

fossilfria bränslet som kallas förnyelsebart bränsle (Björklund 2012). Författarna har valt att 

presentera samtliga drivmedel som nämns i de fyra hållbarhetsredovisningarna. Axfood (2016) 

redogör att de använder sig av HVO, naturgas och elhybrider. Deras arbete med 

implementering av HVO redogörs utförligt med hur många lastbilar som HVO använts i, deras 
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arbete för tillgång till HVO samt hur stor reduktion av koldioxidutsläpp HVO lett till. Naturgas 

och elhybrider redogörs men mer begränsat. Coop (2016) lägger även betoning, i sitt arbete 

med drivmedel, på HVO. Hur de idag enbart använder HVO vid transporter i Syd/Öst. De 

väljer även att nämna sin ambition av att de flesta leveranser vid e-handelsköp ska ske på 

biogas. Drivmedel är inte lika bra representerat i ICAs (2016) hållbarhetsredovisning. I denna 

redogörs inga speciella drivmedel som de jobbar med utan att endast användningen av 

förnyelsebara bränslen ökat, under 2016, med 85 % från föregående år. Lidl väljer att lägga 

mer fokus, precis som Axfood, på drivmedel och deras implementering av detta. Lidl (2016) 

presenterar samma drivmedel som Axfood alltså HVO, gas och elhybrider. Här ställs antalet 

lastbilar med respektive drivmedel tydligt upp. Det otydliga i deras presentation av drivmedel 

är gas. Lidl väljer inte att precisera vilken sorts gas de använder vilket gör att bedömningen av 

författarna blir bristfällig. Avgasrening och motorteknik, med fokus på den sistnämnda, berörs i 

ICAs respektive Lidls hållbarhetsredovisning medan fordonets design inte presenteras i någon 

av hållbarhetsredovisningarna. 

 

5.2.3 Hållbart leverantörsarbete 

 

 

Tabell 5.4, Mönsterjämförelse av hållbart leverantörsarbete (Författarnas illustration, 2017). 

  



78 
 

5.2.3.1 Miljökrav på leverantörer 

Vid hållbart leverantörsarbete är en viktig aktivitet enligt Björklund (2010) att förmedla och 

klargöra företagets värderingar och förväntningar för leverantörer genom upprättning av Code 

of Conduct eller annan form av kravspecificering. Van Weele (2012) menar att det är viktigt att 

ställa krav på leverantörer för att det ska vara tydligt vad som förväntas av dem. Denna aktivitet 

förmedlas i tre av fyra hållbarhetsredovisningar som studiens författare har studerat; Axfood 

AB, Coop Sverige AB och ICA Sverige AB (se tabell 5.4). Hur utförligt miljökraven på 

leverantörer presenteras skiljer sig emellertid sinsemellan företagen. Axfood (2016) presenterar 

deras upprättade kravlista på bekämpningsmedel som har tillhandahållits leverantörerna, där 

det framgår att olika medel inte accepteras att förekomma inom frukt och grönt. De inkluderar 

även att responsen på kravlistan har varit positiv (Axfood 2016). Denna aktör nämner på så vis 

inte enbart att de ställer miljökrav på leverantörer utan förmedlar även exempel på miljökrav 

och vilken respons kravet har inneburit, genom deras hållbarhetsredovisning. Coop (2016) 

däremot är tydliga i deras hållbarhetsredovisning att deras leverantörer, underleverantörer och 

andra affärs- och samarbetspartners ska leva upp till såväl lagkrav som till Coops egna 

miljökrav, men de specificerar inte vilka miljökraven är. ICA (2016) förmedlar i sin 

hållbarhetsredovisning att de kravställer att deras leverantörer arbetar med miljöfrågor i form 

av policies och mål. ICA (2016) kräver även att leverantörerna kontinuerligt följer upp deras 

miljöpåverkan och presenterar en plan över hur miljöpåverkan ska minskas. Denna aktör har 

således som miljökrav att leverantörerna ska arbeta miljömedvetet samt följa upp deras 

miljöarbete men, precis som Coop, förmedlar de inga specifika miljökrav på leverantörernas 

produktion, vilket av studiens författare anses vara missvisande. Initialt ser det bra ut när 

verksamheterna nämner i sina hållbarhetsredovisningar att de ställer miljökrav på sina 

leverantörer, men när ingen information kring miljökraven ges kan läsarna ifrågasätta hur väl 

aktörerna i själva verket arbetar med miljökrav. Lidl (2016) inkluderar information om deras 

uppförandekod i deras hållbarhetsredovisning men där beaktas enbart sociala aspekter. De 

beskriver att miljökrav på leverantörer är medel prioritet för verksamheten och att utsläpp från 

produktionen står utanför deras egen verksamhet (Lidl 2016). Lidl utnyttjar således inte sin 

inflytande position på marknaden att arbeta miljömedvetet i hela produktkedjan.  
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5.2.3.2 Val av leverantörer 

Val av leverantörer belyser Van Weele (2012) som en mycket viktig del av inköpsprocessen. 

Det omfattar flera olika steg där miljökriterier i samtliga steg kan bidra till ett miljövänligare 

leverantörsval (Van Weele 2012). Av de fyra studerade hållbarhetsredovisningarna är det 

enbart Axfood som presenterar en urvalsprocess (se tabell 5.4). Beskrivningen är kortfattad 

men omfattar varje steg i processen och i vilka steg de ställer miljökrav samt hur deras 

hållbarhetsbedömning fungerar (Axfood 2016). Resterande studerade hållbarhetsredovisningar 

redogör inte för verksamheternas urvalsprocesser inom inköp vilket bidrar till svårigheter för 

konsumenter att uppfatta aktörernas miljömässiga arbete vid val av leverantörer.  

  

5.2.3.3 Kontroll och uppföljning av leverantörer 

För att undersöka om leverantörerna i själva verket följer uppsatta miljökrav poängterar 

Björklund (2010) betydelsen av uppföljningsaktiviteter. För en mer tillförlitlig syn av kontroll 

och uppföljning krävs det att man genomför det på plats hos leverantörerna, så kallad 

fabriksinspektion (Björklund 2010). Axfood (2016) presenterar i deras hållbarhetsredovisning 

att leverantörer analyseras utifrån ställda krav, endera löpande eller vid kontraktförlängning. 

Denna information kan betraktas vilseledande då ingen information ges angående hur ofta 

kontrakten förnyas och läsaren får således ingen uppfattning kring hur pass regelbundet 

uppföljningar sker. Coop (2016) förmedlar i deras hållbarhetsredovisning att de kontinuerligt 

kontrollerar leverantörerna till deras samarbetspartner inom Frukt och Grönt, i synnerhet 

leverantörer i högriskländer. Att i första hand kontrollera leverantörer i högriskländer anser 

studiens författare vara en god inställning. Däremot kan det utifrån hållbarhetsredovisningen 

tolkas som att Coop enbart kontrollerar leverantörer inom Frukt och Grönt, då det inte framgår 

annan information, vilket kan tyckas vara en stor begränsning. Det är viktigt att ta ansvar för 

hela produktsortimentet och därmed kontrollera alla produktkategorier, tycker författarna. 

Varken Axfood eller Coop förmedlar någon information kring hur leverantörerna kontrolleras, 

det vill säga om de genomför uppföljningar på plats hos leverantörer eller om det sker på 

avstånd genom exempelvis enkäter. Hållbarhetsredovisningarna har därmed uteslutit viktig 

information som uttrycker hur tillförlitlig syn deras uppföljning av leverantörer ger. I de två 
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hållbarhetsredovisningarna framgår det inte heller om verksamheterna säkerställer att 

personalen som utför uppföljning och kontroll besitter den kunskap som krävs för att uträtta 

aktiviteten korrekt, vilket enligt Björklund (2010) har stor betydelse vid uppföljning av 

leverantörer. ICA är en aktör inom dagligvaruhandeln som kontinuerligt utför kontroller och 

uppföljningar för att säkerställa att kraven uppnås. I deras hållbarhetsredovisning är de tydliga 

med att presentera att verksamheten har ett flertal inköpskontor i Asien för att underlätta besök 

hos leverantörer (ICA Gruppen 2016). Detta innebär att ICA gör fabriksinspektioner vilket 

enligt Björklund (2010) genererar en mer tillförlitlig syn på leverantörernas prestationer än om 

de hade utfört kontroller genom exempelvis enkäter. ICA (2016) nämner även att de genomför 

utbildningar för medarbetarna som har hand om leverantörsuppföljningar. Lidl (2016) uttrycker 

ingenting om kontroll och uppföljning av leverantörer i sin hållbarhetsredovisning. Då denna 

aktör, som tidigare nämnt, inte anser sig ha ansvar över leverantörernas produktion så 

kontrollerar de inte heller deras prestationer.  

  

5.2.3.4 Utbilda, informera och stödja leverantörer 

Ett långvarigt fungerande samarbete med leverantörer bygger på god kommunikation. Istället 

för att enbart ställa krav på leverantörer och följa upp deras prestationer är det viktigt att 

utbilda, informera och stödja leverantörerna, för att skapar bättre förståelse och möjlighet att 

uppnå miljökraven (Björklund 2010). ICA (2016) är den enda aktör från denna studie som i sin 

hållbarhetsredovisning förmedlar att de arbetar med att utbilda, informera och stödja sina 

leverantörer (se tabell 5.4). Vid deras besök hos leverantörer följer de inte enbart upp 

prestationer hos leverantörer utan de arbetar ständigt med fortsatt utveckling tillsammans med 

leverantörerna, genom utbildningar och projekt. I hållbarhetsredovisningen presenteras även 

exempel på projekt verksamheten har genomfört med leverantörer under året (ICA Gruppen 

2016), vilket ger konsumenter en tydlig bild över ICAs hållbara leverantörsarbete. De tre andra 

studerande aktörer uttrycker sig inte genomföra något slag av utbildning tillsammans med sina 

leverantörer. Studiens författare tror att kommunikation i form av exempelvis utbildning är 

nyttigt för samarbetet med leverantörer för att båda parterna ska känna delaktighet och lära från 

varandra. 
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5.2.4 Sammanställning av mönsterjämförelse 

 

Tabell 5.5, Sammanställning av mönsterjämförelse (Författarnas illustration 2017). 

 

Tabell 5.5 är en sammanställning av hur företagens hållbarhetsredovisningar presterar utifrån 

den teoretiska referensramen som författarna har tagit fram. Tabellen visar på att ICA är den 

aktör som tar upp flest punkter inom miljövänligt sortiment, medan Coop förmedlar flest 

aspekter om miljöarbete inom transport. Gällande hållbart leverantörsarbete tar Axfood och 

ICA upp 3 punkter vardera medan Coop och Lidl tar upp 2 respektive 0. Totalt är Coop det 

företag som i sin hållbarhetsredovisning förmedlar ett stort antal punkter av den presenterade 

teorin.  

 

5.3 Ramverk  

 

Tabell 5.6, Mönsterjämförelse av hållbarhetsredovisning (Författarnas illustration, 2017). 
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Tabell 5.6 visar en mönsterjämförelse av redovisningsprinciper enligt vilka 

redovisningsprinciper och initiativ som de olika företagen hållbarhetsredovisar. Genom den 

mönsterjämförelse av hållbarhetsredovisningar som genomförts på de fyra aktörer inom 

dagligvaruhandeln, Axfood AB, Coops Sverige AB, ICA Sverige AB och Lidl Sverige KB, 

framgår det att alla aktörer redovisar enligt GRI G4 Core:s riktlinjer och alla förutom Lidl 

Sverige KB är anslutna till FN:s Global Compact. Enligt den fjärde generationen (G4) av GRI:s 

standarder presenteras ett antal riktlinjer för uppförandet av hållbarhetsredovisningar. 

Introduktion, hur man använder implementeringsmanualen, redovisningsprinciper, 

standardiserade avslöjanden, referenser, ordlista, generella redovisningsnoteringar, är G4:as 

riktlinjer för innehållsutveckling (GRI, u.å.). Innan hållbarhetslagen trädde i kraft den 1 

december 2016 (Hållbarhetslagen u.å.) har det varit frivilligt att göra hållbarhetsredovisningar. 

Företagen i dagligvaruhandeln har under ett flertal år, vissa betydligt längre än andra, 

presenterat sådana. I dessa framgår hur företagen jobbat proaktivt och satt upp egna mål och 

handlingar som går utöver lagen, så kallad CER (Gunningham 2009). Författarna har 

identifierat både likheter och skillnader genom att studera hållbarhetsredovisningar för de olika 

företagen. De identifierade generella likheter är mönster av redovisningen och de största 

skillnaderna avspeglas i detaljrikedom för de olika områdena som belyses i 

hållbarhetsredovisningen. GRI har tillsammans med andra normgivare bidragit till 

praxisutveckling (Milne & Gray se Carlson Ingdahl & Påhlsson 2015) men däremot finns 

osäkerhet gällande ansvar för vad som presenteras och insamling av specifik information menar 

Grahovar (2016). Även om företag utsätts för yttre påtryckningar att rapportera verksamhetens 

prestanda för hållbarhet (Björklund 2012). Det tydliggörs, när empirin från de fyra studerade 

hållbarhetsredovisningar ställs mot varandra och jämförs, att förmågan kompliceras för 

utomstående part att skapa sig en nyanserad bild om vilka eller vilket företag som presterar bäst 

i inköpsfunktionen, ett resultat av den rådande praxisen.   

  

Tre av de fyra företagen är anslutna till FN:s Global Compact där Lidl är det ensamma bolag 

som inte är ansluten till detta initiativ. Bland de 10 uppsatta principer i FN:s Global Compact är 

det tre av dessa som författarna anser berör miljöarbete; initiativ för att stärka 

miljömedvetenhet, stödja försiktighetsprincipen gällande miljörisker, uppmuntra utveckling av 
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miljövänlig teknik och hur företag bör agera utifrån dessa (FN u.å.). Nedan kommer empirin 

ställas mot de tre principerna, företagen kommer analyseras utifrån det som förmedlas i 

respektive hållbarhetsredovisning. 

  

I enlighet med GRI:s riktlinjer presenterar varje företag beräkningsmetoder och omfattning i 

kapitlet redovisningsprinciper. I kapitlet omfattning och beräkningsmetoder har de olika 

företagen presenterat var gränserna dras för vad som anses vara inom respektive ansvar, 

empirin för alla företag är tämligen enhetlig. Det framgår tydligt inom området transporter att 

gränserna dras vid den juridiska verksamhetens ansvar, ansvaret hålls nära inpå och sällan 

innefattar hela leverantörskedjan. 

  

Transporter är ett område som i alla av dem studerade företag, förutom Coop Sverige, i sina 

hållbarhetsredovisningar belyser och presenterar respektives avgränsningar inom området. 

Lidls transporter omfattar godstransporter mellan Lidls centrallager och butiker (Lidl 2016), 

ICA Gruppens har avgränsat sina beräkningar för transporter till de från lager till butik (ICA 

Gruppen 2016), Axfood beräknar koldioxidutsläppen för transport med avseende på transporter 

från lager till butik (Axfood 2016) medan Coop inte nämner vilka transporter man avser att 

presenterar i hållbarhetsredovisningen. 

  

Författarna avser, i detta stycke, att analysera utifrån huruvida FN:s Global Compact 

genomsyrar det som förmedlas i hållbarhetsredovisningarna för de tre av fyra företagen i sina 

beräkningsmetoder. Princip 8 i FN:s Global Compact initiativ, ta initiativ för att stärka ett 

större miljömedvetande (FN u.å.), med avseende på större miljömedvetande visar de studerade 

företagen att gränserna för transport dras väldigt nära den egna verksamheten. Axfood är 

ensamma om att nämna att kartlägga effekter för externa transporter (Axfood 2016). Ett 

holistiskt tänkande kring området transport hade genererat en större och mer fullständig bild 

över hur miljöarbetet för transport utförs och utvecklas. För princip 7, stödja 

försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, och princip 9, uppmuntra utvecklandet av 
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miljövänlig teknik (FN u.å.) finns det flertal exempel som ligger i linje med dessa principer. 

Alla företag som ingår i initiativet, Axfood, ICA Gruppen och Coop Sverige, visar på 

främjande av miljövänlig teknik inom området transport med alternativa bränslen, ändrat 

transportslag och fler exempel som nämnts tidigare. Miljörisker är inget som tas upp i området 

transport som används som exempel i detta stycke. FN:s principer i Global Compact är något 

som genomsyrar det presenterade hållbarhetsredovisningar, men i flertal områden däremot 

återuppstår problemet med gränsdragning som i exemplet med transport. Även om miljöarbetet 

är tydligt står det presenterade miljöarbetet för en liten andel av den totala värdekedjan då 

miljöarbetet för underleverantörer är inget som framgår.  

  

Det finns ett antal principer för systemutvärdering och tillhörande ramverk (Pinter et al. 2012). 

I linje med Grahovar (2016) som belyser att osäkerhet gällande ansvar för presenterad 

information menar Pinter et al. (2012) i sina principer att områden där nyckelindikatorer som 

sedan ligger till grund för utvärdering ska identifieras (Pinter et al., 2012). I tabell 5.7 

presenterar författarna ett ramverk för hållbarhetsredovisning inom dagligvaruhandeln. Utifrån 

det uppsatta teoretiska ramverket för denna studie har tre områden och nyckelindikatorer för 

respektive identifierats. För de olika identifierade indikatorerna har krav på att dessa 

operationaliserats, grundat på principerna som presenterats tidigare.     

 

Tabell 5.7, Förslag till ramverk (Författarnas illustration 2017).  
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Ramverket är uppdelad i de tre huvudområdena; sortiment, transport och leverantörsarbete. 

Utvärdering av hållbar utveckling ska baseras på ett konceptuellt ramverk som identifierar de 

områden som ligger till grund för utvärdering av framgång (Pinter et al. 2012). Därmed har 

dessa tre huvudområden identifierats och upprättade områdena och indikatorerna har 

operationaliserats utifrån den teoretiska referensram som denna studie presenterar. 

  

Kraven på presenterade indikatorer som kan utläsas i tabell 5.7 är; standardiserade mått för 

indikator, tydliga grafiska modeller för presenterad indikator, mål och tillvägagångssätt och 

utvärdering, utveckling och beräkningsmetod av indikator. Pinter et al. (2012) menar på att för 

ett transparens, effektiv kommunikation, ramverk och indikatorer är delar för ett effektiv 

ramverk för hållbarhetsutvärdering (Pinter et al. 2012). Bland dessa områden framgår ett antal 

faktorer som använts i författarnas krav på presenterad indikator såsom; standardiserade mått, 

beräkningsmetoder, grafiska modeller (Pinter et al. 2012).  

  

I det presenterade ramverket i tabell 5.7 består området sortiment av de tre indikatorerna; 

ekologiska varor, miljömärkningar och certifikat. Miljömärkningar är en trovärdig signal för 

konsumenten om produktens miljöpåverkan och spelar en central roll för konsumtion av 

dagligvaror (Belz & Peattie 2012). Författarna har därav valt att inkludera miljömärkningar 

som en aspekt för ett mer hållbart sortiment. Att inköpsfunktionen har blivit viktig inom 

handels- och detaljhandelsföretag beror på förändringar i konsumentbeteenden som har skett 

genom exempelvis ökad miljömedvetenhet (Van Weele 2012). Genom ett sortiment som 

innefattar ett brett utbud av miljömärkta produkter kan inköpsfunktionen styra konsumenten till 

miljövänliga dagligvaruköp. Bland de miljömärkningar författarna avser ingå i indikatorn 

miljömärkningar är; Krav, EU-Ekologiskt, Svanen, Bra Miljöval, ASC, MSC, Eco Label, FSC, 

GOTS, Från Sverige, OCS, SIN-lista och ursprungsmärkning. Certifikat skall även dem tydligt 

redogöras inom det presenterade ramverket i tabell 5.7. Ekologiska varor är en annan indikator 

inom området sortiment. Richter et al. (2002) identifierar olika strategier och klassificering av 

hur aktörer inom dagligvaruhandeln arbetar med sitt utbud av ekologiska varor som delas upp i 

tre strategier; maximum, basic och minimum strategy där antalet ekologiska varor i sortimentet 
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är faktorn som bestämmer vilken strategi som används (Richter et al. 2002). Författarna belyser 

denna del som en central bit av hur arbete mot ett mer miljövänligt och hållbart sortiment 

utförs. Vilken strategi som används är inte det centrala för indikatorn utan vilken andel, antal 

och utveckling av ekologiska sortimentet ska ligga till grund för de standardiserade måtten för 

den presenterade indikatorn, ekologiska varor.  

  

Transport är enligt Björklund (2012) en av de faktorer som bidrar till störst miljöhot och är 

därav ett centralt område för ramverket som presenteras i tabell 5.7 Vidare finns det tre centrala 

mått för att mäta transporters miljöpåverkan; transportarbete (ton-km), trafikarbete (fkm) och 

fyllnadsgrad (Björklund 2012). Dessa tre mått är därmed indikatorer i ramverket uppsatt för 

företag inom dagligvaruhandeln, presenterade med tillhörande standardiserade mått. Även 

transportslag är en central faktor gällande miljöpåverkan där byte från ett transportslag till ett 

annat kan ha stor miljöpåverkan (Björklund 2012). Indikatorn transportslag anser författarna 

presenteras som exempel av standardiserat mått med andel gods som transporteras med 

respektive transportslag. Effektivare transportutnyttjande och underkategorierna konsolidering, 

ruttplanering och ICT är alla indikatorer i det utformade ramverket. Konsolidering är ett sätt att 

öka fyllnadsgrad och därmed reducera negativ miljöpåverkan (Danloup et al. 2015). 

Ruttplanering planerar optimala vägen och ICT med hjälp av ny teknik gör ruttplanering 

effektivare (Björklund 2012). Dessa tre är alla sätt att minska miljöpåverkan och därmed 

indikatorer i ramverket som visar på företagets arbete och prestationer av effektivisering av 

transportutnyttjande. Författarnas ramverk inkluderar även fordonens förmåga att minska 

miljöpåverkan vid användning av indikatorerna drivmedel, avgasrensning och motorteknik och 

fordonets design. Standardiserade mått för drivmedel anser författarna vara andel transport som 

färdas med respektive drivmedel. En viktig aspekt är att presentera mål och tillvägagångssätt 

för en skiftning mot förnyelsebara drivmedel. Bland dessa drivmedel ingår; HVO, biogas, 

flytande gas och elhybrider. Även avgasrensning och motorteknik och fordonets design leder 

genom effektivare motorer och högre resursutnyttjande till minskad miljöpåverkan (Björklund 

2012) och bör därför vara indikatorer som presenteras och utvärderas.  
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Att upprätthålla hållbara leverantörsrelationer är en viktig aspekt och är därför ett område 

inkluderat i ramverket. Indikatorer för detta område har författarna identifierat som; miljökrav 

ställs på leverantörer, krav vid val av leverantörer, kontroll och uppföljning och utbildning, 

information och stöd. Ett antal aktiviteter kan implementeras för att förbättra miljömässigt 

ansvar vid inköp, bland dessa är att upprätta en Code of Conduct (Björklund 2010). Dessa 

aktiviteter kan operationaliseras som standardiserade mått för denna indikator. Vid val av 

leverantörer kan företaget genom specifika kriterier möjliggöra en förbättrad miljöprestanda 

vid urvalsprocessen (Igarashi, De Boer & Michelsen 2015) och därmed en viktig indikator i ett 

ramverk för hållbarhetsutvärdering och presentation av arbetet mot högre miljömässig 

prestanda. De sista indikatorerna, kontroll och uppföljning och utbildning, information och 

stöd, nämner Björklund (2010) att genom kontroll och uppföljning kan samarbete avbrytas med 

leverantörer som inte presterar efter förväntade krav och med utbildning, information och 

stöd upprätthålla långvariga relationer och fortsatt utveckling av miljövänliga inköp (Björklund 

2010).   
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens resultat för de två uppställda 

problemformuleringarna. Därefter följer studiens bidrag, kritik till eget arbete, samhälleliga 

aspekter och slutligen förslag till fortsatt forskning.  

  

6.1 Resultat 

o Hur skulle ett ramverk för hållbarhetsredovisning inom dagligvaruhandeln kunna se ut? 

o Vad förmedlar aktörer inom dagligvaruhandeln i sina hållbarhetsredovisningar angående 

miljö inom inköpsfunktionen?  

 

Det är utifrån studien uppenbart att även om samtliga företag utgår från GRI G4 riktlinjer vid 

upprättning av deras hållbarhetsredovisningar så finns det tydliga skillnader i hur och vad de 

presenterar i sina rapporter. I de sammanställda mönsterjämförelserna (se tabell 5.1, tabell 5.3 

och tabell 5.4) kan det utläsas att vad som presenteras varierar mellan de fyra studerade 

företagen. När företagen redogör sina hållbarhetsredovisningar är det ofta brister i dessa. 

Begrepp som är förankrade till miljö används men där det ofta inte beskrivs utförligt eller 

kopplas till relevanta mått. Ord som ökning/förbättring/minskning med mera används frekvent 

och där måttet i samband med dessa, oftast i procent, inte alltid ställs mot någon relevant data. 

Oklarheter kring presenterad data som saknar beskrivning och basindex för att ställas i relation 

mot kan leda till svårigheter för externa intressenter, såsom konsumenter, att jämföra 

innehållet.  

 

Likheterna ligger snarare i strukturen än i detaljrikedom och presenterade indikatorer. GRI 

verkar som normbildare och praxis för hållbarhetsredovisning men med det gap som 

identifierats kan det presenterade ramverket agera som en förlängning av de rådande ramverket 

för att mäta prestationer i inköpsfunktionen. Det ramverket som författarna presenterat är 

grundat på identifierade aspekter både utifrån den teoretiska referensramen och empiriska 
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skillnader i studien. Standardiserade mått, för var indikator inom respektive område, kommer 

leda till ökad jämförbarhet i branschen.          

  

Efter att ha genomfört den jämförande studien av hållbarhetsredovisningar identifierades 

skillnader och likheter av de publika hållbarhetsreovisningarna inom dagligvaruhandeln. 

  

6.2 Studiens bidrag 

Denna studie syftar till att jämföra och visa hur olika aktörer inom samma bransch upprättar 

sina hållbarhetsredovisningar för att skapa ett förslag till ett ramverk. Syftet var inte att kunna 

generalisera resultatet av studien på hela populationen men däremot kan den sammanställda 

teoretiska referensramen användas som bas vid granskning av andra hållbarhetsredovisningar 

inom branschen. Studien bidrar även till ett ramverk som kan användas i andra studier.  

  

6.3 Kritik till eget arbete 

Hållbarhetsredovisningarna i samtliga företag innehåller många dimensioner som inte alltid är 

tillräckligt specificerade för att läsarna ska kunna urskilja vad som hör till vad. Detta leder till 

svårigheter att dra gränser för vad som ska inkluderas från respektive hållbarhetsredovisning. 

Författarna har därmed varit tvungna att tolka text för att göra ett val om ett innehåll ska 

inkluderas eller exkluderas. Sådana val kan vara personliga och upplevas annorlunda av andra 

författare. Det som presenteras i studiens empiriska del är därmed baserad på de gränser som 

studiens författare har dragit utifrån den teoretiska referensram som har sammanställts. I 

samband med beräkningarna i tabell 5.2 använder författarna osäker data som kan vara 

missvisande. 

  

6.4 Etiska överväganden 

Vid granskning av hållbarhetsredovisningar har författarna haft en teoretisk referensram som 

underlag. På så vis har en fullständig och rättvis bild av samtliga aktörers rapporter utifrån 

studiens syfte presenterats. Författarna har även säkerställt att all teori har refererats enligt 

boråsguiden. 
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att granska aktörernas hållbarhetsredovisningar över tid 

för att inte enbart jämföra sinsemellan olika företag utan även analysera hur deras utveckling 

har sett ut. Vidare fortsatt forskning är att inkludera Bergendahls AB i studien eftersom de är en 

av de dominerande aktörerna inom dagligvaruhandeln. Då företaget inte har upprättat någon 

hållbarhetsredovisning tidigare uppfyllde de inte studiens urvalskriterier men eftersom de från 

år 2017 enligt lag kommer vara tvungna att presentera en årlig hållbarhetsredovisning ligger det 

ett intresse i att studera även denna aktör. Framtida forskningar kan även innebära att inkludera 

kundundersökningar i studien för att identifiera deras syn på aktörernas 

hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisningar är delvis till för att underlätta jämförelsen 

för konsumenter och därmed är det av intresse att undersöka om de i själva verket uppfyller 

detta syfte genom att inkludera konsumentens perspektiv. Ett sista förslag till fortsatt forskning 

är att göra en jämförande studie av hållbarhetsredovisningar från olika länder för att identifiera 

skillnader och likheter i hur aktörer inom samma bransch upprättar sina 

hållbarhetsredovisningar i olika länder.    
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