
 

 

 

 

  

Hållbarhetsrapportering kontra 

hållbarhetsprestation 

En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete 

 

Kandidatuppsats  



 

  



 

Sammanfattning  

Examensarbete (kandidat), Ämnesfördjupande arbete, ekonomistyrning, Ekonomihögskolan 
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Titel: Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation - En fallstudie om ICA Sveriges 

miljöarbete 

Bakgrund och problem: Oron angående världens miljöpåverkan har ökat på senare tid och 

ett område som fått mycket uppmärksamhet gällande hållbarhetsfrågor är konsumtion, där just 

livsmedelskonsumtion står för en stor del av världens miljöpåverkan. Då ICA är Sveriges 

ledande aktör inom dagligvaruhandeln har de stor möjlighet att bidra till arbetet för ett mer 

hållbart samhälle. ICA har dessutom tydligt uppställda mål och visioner kring hållbarhet som 

presenteras i deras externa hållbarhetsrapport, där de vill visa att de tar ansvar och samtidigt 

vill förbättra verksamheten inom miljömässiga hållbarhetsaspekter. Vidare finns det olika 

teorier som förklarar företags olika rapporteringsbeteende utifrån sanningshalten i dessa. 

Greenwashing har blivit ett ökande fenomen i samhället där företag försöker förmedla en bild 

av sig själva där de presterar bättre angående hållbarhetsaspekter än vad de egentligen gör. 

Med detta till grund finns det intresse att undersöka ifall ICAs prestationer verkligen 

överensstämmer med det som ICA rapporterar externt i hållbarhetsrapporten. Vidare kan det 

finnas svårigheter att få samtliga enheter inom ICA att arbeta på det vis central nivå önskar. 

För att kunna implementera hållbarhetsprocesser och policys i ett så stort företag som ICA 

krävs det en fungerande intern styrning för att säkerhetsställa att samtliga enheter arbetar efter 

dessa. Därav finns ytterligare intresse att undersöka hur ICA arbetar för att integrera 

miljöfrågor i hela verksamheten genom att undersöka hållbarhetsprestationer ner på 

enhetsnivå. 

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka i vilken grad de miljömål som ICA Sverige 

presenterar i sin externa hållbarhetsrapport överensstämmer med det miljöarbete som 



 

genomförs inom ICA på enhetsnivå. Detta görs för att se hur olika enheter inom ICA arbetar 

utefter de miljömål som koncernen externt rapporterar om. Vidare syftar studien till att se hur 

förmedlingen av olika rekommendationer och riktlinjer gällande det interna arbetet kring 

miljömässig hållbarhet fungerar mellan ICAs centrala- och enhetsnivå.  

Metod: Denna studie har genomförts genom en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv 

forskningsansats. Via semi-strukturerade intervjuer har en fallstudie gjorts på sex stycken 

olika enheter tillhörande ICA Sverige på geografiskt spridda platser över landet.  

Resultat: Studien tyder på att många delar av den externa rapporten och det interna arbetet 

har en god överensstämmelse, vilket innebär att ICA är sanningsenliga i deras 

hållbarhetsrapport med få undantag. Vår tolkning av hållbarhetsrapporten är att mycket av den 

information som ICA presenterar är frivillig information och innefattar mer än vad som 

obligatoriskt enligt lag att rapportera om. Detta rapporteringsbeteende skulle därmed kunna 

förklaras till största del av VDT, men även få enstaka områden som till viss del kan förklaras 

av greenwashing och legitimitetsteorin. Studiens resultat visar även att ICA använder sig av 

olika styrverktyg för att förmedla riktlinjer och rekommendationer kring hållbarhet, och att 

denna förmedling fungerar väl då enheterna arbetar utefter dessa. Den brist som har 

identifierats är dock att det inte sker någon kontroll att dessa riktlinjer och rekommendationer 

efterföljs på enhetsnivå, och att den interna styrningen hade kunnat förbättras här.  

Nyckelord: Hållbarhet, Styrning, Miljö, Greenwashing, VDT, Legitimitetsteorin 
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Title: Sustainability reporting versus sustainability performance - A case study on ICA 

Sverige’s environmental work 

Problem: Concerns about the world's environmental impact have increased recently and one 

area that has received a lot of attention regarding sustainability issues is consumption, where 

food consumption accounts for a large part of the world's environmental impact. Since ICA is 

Sweden's leading company in the grocery trade, they have a great opportunity to contribute to 

the work for a more sustainable society. In addition, ICA has clearly established sustainability 

goals and visions, which are presented in their external sustainability report, where they want 

to show that they are taking responsibility and at the same time want to improve operations in 

environmental sustainability aspects. Furthermore, there are various theories that explain the 

different reporting behaviour of companies based on the truthfulness of these. Greenwashing 

has become a growing phenomenon in society where companies try to convey an image of 

themselves where they perform better on sustainability aspects than they actually do. On this 

basis, it is of interest to investigate whether ICA's performance really matches the content of 

the sustainability report. Furthermore, there may be difficulties in getting all units within ICA 

to work at what the central level desires. In order to be able to implement sustainability 

processes and policies in a company as large as ICA, effective internal control is required to 

ensure that all units work according to them. Hence, there is further interest in investigating 

how ICA works to integrate environmental issues throughout the business by examining 

sustainability performance down to the unit level. 



 

Purpose: This study aims to investigate the extent to which the environmental goals 

presented by ICA Sverige in its external sustainability report are consistent with the 

environmental work carried out within ICA at unit level. This is done to see how different 

units within ICA work according to the environmental objectives that the concern reports 

externally. Furthermore, the study aims to see how the dissemination of various 

recommendations and guidelines regarding internal work on environmental sustainability 

functions between ICA's central and unit levels. 

Method: This study has been carried out through a qualitative research method with a 

deductive research approach. Through semi-structured interviews, a case study has been made 

on six different units belonging to ICA Sweden in geographically dispersed locations across 

the country. 

Results: The study indicates that many parts of the external report and the internal work have 

a good agreement, which means that ICA is truthful in their sustainability report with few 

exceptions. Our interpretation of the sustainability report is that much of the information that 

ICA presents is voluntary information and includes more than is required by law to report on. 

This reporting behaviour could thus be largely explained by the VDT but may also have 

individual areas that can to some extent be explained by greenwashing and the legitimacy 

theory. The study's results also show that ICA uses various control tools to convey guidelines 

and recommendations on sustainability, and that this mediation works well as the units work 

along these. However, the shortcoming that has been identified is that there is no control that 

these guidelines and recommendations are being followed at the unit level, and that internal 

control could be improved here. 

Key words: Sustainability, Corporate management, Environment, Sustainability 

reporting, implementing sustainability, sustainability performance, control tools 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1960-talet slog intresset för miljöfrågor igenom då det blev ett väldiskuterat ämne, och 

sedan dess har man globalt kunnat iaktta en ökad förståelse av människans påverkan på 

miljön. Det internationella samarbetet kring miljöfrågor tog fart i början på 1970-talet, då FN 

startade ett globalt handlingsprogram som berörde olika miljöfrågor. Detta handlingsprogram 

har sedan legat till grund för det fortsatta arbetet kring miljöfrågor runt om i världen 

(Björneloo 2011). År 2015 fattade en grupp världsledare inom FN beslut om sjutton stycken 

globala mål för en hållbar utveckling som ska vara uppnådda till år 2030 i alla världens 

länder. Denna grupp världsledare bestod utav representanter från regeringar, privata sektorer, 

forskare och civilsamhället från alla FN:s medlemsländer (FN 2018).  

I takt med att oron angående miljöpåverkan stiger i världen, ställer intressenter och 

regleringar ett högre krav på att företagen anpassar sin verksamhet till att bli mer hållbar 

(Engert & Baumgartner 2016). Dessa intressenter som på ett eller annat vis kan påverka 

företag att agera på ett visst sätt kan vara investerare, kunder, stat och leverantörer (Andersson 

& Funck 2017). Men även om intressenter ställer krav på företagen att agera på ett visst sätt, 

behöver det inte betyda att företagen efterföljer detta. Många företag saknar nämligen en 

strategi för hur man ska arbeta mot ett hållbart samhälle (Engert och Baumgartner 2016; 

Galbreath, 2009; Hahn, 2013), och även om företagen externt förmedlar ut att de arbetar med 

hållbarhet internt finns det anledningar att tro att detta inte alltid är sanningsenligt (Hummel 

och Schlick 2016).  

Förr ansågs hållbarhetsfrågor kunna påverka lönsamheten, effektiviteten och tillväxten i 

organisationer på ett negativt vis. Idag ses frågor rörande hållbarhet som allt mer strategiska, 

och dessa frågor anses även vara viktiga för organisationers konkurrenskraft och framtida 

utveckling (Ekonomistyrningsverket 2018). Cambridge Dictionary (2019) definierar den 

engelska motsvarigheten av hållbarhet (sustainability) som egenskapen att orsaka liten, eller 

ingen skada alls på miljön, och att därmed kunna fortsätta agera på detta vis under en lång tid. 
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När man pratar om hållbarhet finns det tre perspektiv som brukar nämnas, vilka är sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter (Björneloo 2011).  

När det gäller hållbarhetsfrågor så är ett av de områden som under senare år uppmärksammats 

mest konsumtion, och den påverkan som den har på samhället (ICA Gruppen AB 2018). I en 

rapport av Konsumentverket (2018) beskrivs det att Sverige ligger på en hög nivå vad gäller 

konsumtion i förhållande till den globala konsumtionsnivån. Konsumentverket beskriver 

vidare att Sverige inom några decennier behöver minska sin miljöpåverkan med cirka 80 

procent för att kunna nå de nationella och globala miljömålen för hållbar utveckling. Detta 

visar att Sverige står inför en stor utmaning där en förändring av konsumtionsmönstret måste 

ske för att de uppsatta miljömålen ska kunna nås. Ett av de områden som har stor påverkan på 

miljön är livsmedelskonsumtion (Konsumentverket 2018), som står för en stor del av 

hushållens negativa miljöpåverkan (Handelsrådet 2015).  

Livsmedelsbranschen jobbar idag aktivt med att försöka dra ner på den klimatpåverkan som 

uppstår. Detta kan ses genom bland annat Livsmedelsverket, som har fått i uppdrag av 

regeringen att på nationell nivå försöka nå de miljömål som ställs upp för livsmedelssektorn 

(Livsmedelsverket 2019). Regeringen inrättade 2015 ett miljöråd som består av 17 nationella 

myndigheter, däribland Livsmedelsverket. Tillsammans ska de nå de mål som lagts fram i 

miljöpolitiken. Dessa miljömål innefattar bland annat begränsad miljöpåverkan, levande 

skogar och en giftfri miljö (Livsmedelsverket 2017).  

Inom Sveriges livsmedelsbransch finns ett flertal olika aktörer där ICA Sverige är den 

ledande aktören inom dagligvaruhandel, med sina marknadsandelar på 50,8 procent, jämfört 

med Coop som är den näst största aktören på marknaden med sina 19,4 procent 

(Konkurrensverket 2018). ICA Sverige är ett av de sex olika segment som finns inom 

koncernen ICA Gruppen (ICA Gruppen 2018). I sin hållbarhetsrapport beskriver ICA 

Gruppen att de har ett stort ansvar och samtidigt en möjlighet att påverka samhället i en 

positiv riktning, med grund i att de är så pass stora på marknaden som de är. Deras 

övergripande mål handlar om att driva både sin egen verksamhet och utveckling i en hållbar 

riktning, samt att detta ska integreras i koncernens alla verksamheter (ICA Gruppen AB 

2018).  
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För att kunna förmedla ut att man är goda samhällsaktörer och tänker enligt principerna om 

ett hållbart samhälle kan företag använda sin hållbarhetsrapport som hjälp (Andersson & 

Funck 2017). Olika intressenter i samhället, såsom investerare, anställda och regeringar ställer 

idag högre krav än tidigare på företag att rapportera om den påverkan de förorsakar miljön. 

Som ett resultat av detta blir det allt vanligare att företag visar upp sitt hållbarhetsarbete i en 

extern hållbarhetsrapport, vilket också är ett lagkrav för större företag sedan 2017 (Maas et al. 

2016; Sveriges Riksdag 2015). Dessa externa rapporter kan framställas av många olika 

anledningar såsom att öka sin legitimitet och vinna trovärdighet hos sina intressenter. Det kan 

också vara så att företaget vill genom denna externa hållbarhetsrapporten motivera sina 

anställda att ta ansvar för olika hållbarhetsfrågor i det interna arbetet (Maas et al. 2016; Weil 

and Winter-Watson 2002). Men för att företag ska kunna nå uppsatta miljömål måste 

förmedlingen mellan företagets olika nivåer fungera, så att samtliga inom organisationen 

arbetar mot samma mål och visioner (Andersson & Funck 2017).  

1.2 Problemdiskussion 

Naturskyddsföreningen (2018) beskriver att konsumtion av mat står för en tredjedel av 

hushållens klimatpåverkan i Sverige. Detta i sig visar hur viktigt ämnet matkonsumtion är för 

att Sverige ska kunna minska sin totala miljöpåverkan. Att dagligvaruhandeln i sin tur är en 

bransch som människor nästintill dagligen kommer i kontakt med, gör att aktörer inom 

branschen har en stor möjlighet att kunna påverka konsumenter att agera för ett mer hållbart 

samhälle (ICA Gruppen AB 2018). Detta leder oss in på valet att undersöka ICA Sverige till 

denna studie. ICA är, som tidigare nämnt, den största dagligvaruhandeln inom sin bransch och 

har därmed möjlighet att på olika sätt arbeta för att kunna bidra till ett miljömässigt hållbart 

samhälle. ICA har dessutom tydligt uppställda mål och visioner kring hållbarhet som 

presenteras i deras externa hållbarhetsrapport. Denna hållbarhetsrapport är ICA skyldiga att 

upprätta sedan 2017, då det blev lagkrav för större företag att hållbarhetsrapportera (Sveriges 

Riksdag 2015). I rapporten visar ICA Sverige att de vill ta ansvar och förbättra verksamheten 

inom vissa miljömässiga hållbarhetsaspekter. Därav finns intresset av att studera ICA för att 

se om de mål och visioner som de nämner i sin hållbarhetsrapport verkligen överensstämmer 

med hur de arbetar på enhetsnivå. För att Sverige ska gå mot ett mer hållbart samhälle krävs 

det att företagen tar sitt samhällsansvar, och att undersöka om den största aktören inom 
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dagligvaruhandeln presterar så som de påstår sig göra i sin hållbarhetsrapport kan därför vara 

både viktigt och intressant.  

Att göra investeringar för att minska sin miljöpåverkan och för att på så sätt göra företag mer 

hållbara ökar allt mer i olika branscher i samhället. Studier har visat att företag som arbetar 

med hållbarhet på så vis kan öka sina konkurrensfördelar, vilket skulle kunna vara en 

anledning till att företag allt mer ofta gör denna typ av investering (Hsu et al. 2017; Hopkins 

et al. 2011). Det finns även annan forskning som säger att företag som presterar bra inom 

hållbarhetsområdet och som aktivt arbetar med det, på lång sikt har en fördel jämfört med 

konkurrenter både vad gäller lönsamhet och på aktiemarknaden (Rezaee & Tuo 2017; Lloret 

2016). För att företag ska kunna visa upp för externa och interna intressenter hur de inom 

företaget arbetar med hållbarhet så kan de använda sig av hållbarhetsrapporter (Andersson & 

Funck 2017). I dessa hållbarhetsrapporter kan företag ge upplysningar om vad de tar för 

ställning till olika hållbarhetsfrågor, och vad som görs internt i företaget för att utvecklas 

inom detta område (FAR 2019).  

Det förekommer dock en hel del kritik mot hållbarhetsrapportering och att det i själva verket 

inte gör någon nytta, vilket Brooks och Oikonomou (2018) beskriver i en studie. Där 

presenterar de även annan litteratur som argumenterar för att hållbarhetsrapportering inte har 

något att göra med hållbarhet överhuvudtaget, utan snarare görs av egenintresse och är alltför 

positivt framställd (Brooks & Oikonomou 2018). Det som Brooks och Oikonomou skriver har 

förklarats och diskuterats inom legitimitetsteorin, där företag som har dåliga 

hållbarhetsprestationer inom företaget använder sig av extern hållbarhetsrapportering som en 

taktik för att på så sätt påverka samhället att tro att deras interna prestationer är bättre än vad 

de i verkligheten är (Hummel och Schlick 2016; Deegan, 2002; O’Donovan, 2002; Sethi, 

1978). Det finns även ett fenomen kallat greenwashing, som blivit allt mer vanligt i samhället 

under senare år (Ramus & Montiel 2005; Delmas & Burbano 2011). Greenwashing är när 

företag felaktigt förmedlar externt att de har goda hållbarhetsprestationer när de i verkligheten 

inte har det. Denna handling utförs för att vilseleda samhället och konsumenter kring 

hållbarheten av företagets produkter, tjänster eller verksamheten i sig (Delmas & Burbano 

2011).  
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Trots att det förekommer en hel del kritik mot hållbarhetsrapportering, så finns det även delar 

av samhället som är positivt inställda till denna typ av rapportering. Företag som använder sig 

av hållbarhetsrapporter kan få fördelar som innebär ett förbättrat rykte och varumärke genom 

att företaget visar upp en bild av sig själva som goda samhällsaktörer (Brooks & Oikonomou 

2018). Att frivilligt rapportera externt om företagets interna hållbarhetsprestationer på ett 

sanningsenligt vis, och på så sätt visa marknaden att prestationer faktiskt utförs i enlighet med 

det som presenteras i den externa hållbarhetsrapporten, går i linje med Voluntary Disclosure 

Theory (VDT). Genom denna rapportering signalerar företag till externa intressenter att deras 

interna prestationer inom ett visst område är bättre än andra företag på marknaden, vilket kan 

leda till att företaget ökar sitt marknadsvärde (Shehata 2014). I föreliggande studie kommer 

fokus ligga på ICA Sverige, där undersökning av hur sanningsenliga de är i sin externa 

hållbarhetsrapport kommer ske genom att kolla på det interna hållbarhetsarbetet på olika 

enheter i form av butiker inom ICA Sverige. Därmed kommer det gå att se hur 

överensstämmelsen mellan den externa hållbarhetsrapporten och det interna arbetet ser ut. På 

så sätt kommer det gå att se hur teorierna VDT, greenwashing och legitimitetsteorin går att 

koppla till ICA Sveriges rapporteringsbeteende. Teorierna kan även ge en förklaring till 

varför ICA Sverige hållbarhetsrapporterar på det sätt de gör.  

Det finns även tidigare forskning som har sett att det finns ett samband mellan 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestationer (Hummel & Schlick 2016; Clarkson et al. 

2008; Al-Tuwaijri et al. 2004). Forskningen pekar på att företag som har hög kvalitet på sin 

hållbarhetsrapportering också presterar bra inom området internt, vilket forskare kopplar till 

VDT. Forskare har även hittat ett samband som går att koppla till legitimitetsteorin, som 

pekar på att företag som presterar dåligt internt inom hållbarhetsområdet vill försöka dölja 

detta genom att felaktigt rapportera om goda prestationer i sin externa hållbarhetsrapport 

(Hummel & Schlick 2016). Med grund i att tidigare forskning har funnit dessa olika samband 

och med tanke på att företag i allt större utsträckning har börjat använda sig av greenwashing, 

blev det intressant att undersöka vilken av dessa teorier som bäst förklarar ICA Sveriges 

rapporteringsbeteende. Samtidigt som detta undersöks kan vi även se hur överensstämmelsen 

mellan den externa rapporten och det interna arbetet faktiskt ser ut, för att på så sätt se hur 

sanningsenlig ICA Sveriges externa hållbarhetsrapport är. 
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Olika studier som undersökt sambandet mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhet 

prestationer har alla, utifrån vår vetskap, utgått från en kvantitativ forskningsmetod (Hummel 

& Schlick 2016; Clarkson et al. 2008; Al-Tuwaijri et al. 2004). Där har man mätt företagets 

interna prestationer utifrån olika indikatorer som funnits i hållbarhetsrapporten, som 

exempelvis mängden utsläpp, avfall och energiförbrukning. Sedan har en statistisk analys 

gjorts för att se hur väl de studerade företagen presterar inom olika hållbarhetsaspekter. Denna 

studie utgår istället ifrån en kvalitativ forskningsmetod, där de interna 

hållbarhetsprestationerna mäts utifrån intervjuer med olika chefer och ansvariga på enhetsnivå 

inom ICA Sverige, istället för att mäta prestationer genom att endast studera siffror i 

hållbarhetsrapporten. Genom att utföra studien på detta vis bidrar vi till forskningen genom en 

ny infallsvinkel, där företaget studeras på ett djupare plan än vad det gör om man endast tittar 

på siffror. På så vis kan vi skapa en bättre förståelse för olika enheters perspektiv och hur 

dessa tänker och arbetar med miljömässig hållbarhet internt. Siffror som presenteras i ICAs 

externa hållbarhetsrapport är för koncernen som helhet, och säger egentligen ingenting om 

hur det interna arbetet på enheterna ser ut, utan den beskriver övergripligt det miljömässiga 

hållbarhetsarbetet för hela koncernen. Genom att utföra denna studie utifrån en kvalitativ 

metod gör därför att ämnet studeras på ett djupare plan än vad tidigare kvantitativ forskning 

har gjort.  

Genom att undersöka hur de interna prestationerna i företaget fungerar på enhetsnivå kommer 

det även vara möjligt att se på vilka sätt som central nivås förmedling till enhetsnivå faktiskt 

påverkar enheterna att arbeta med miljömässig hållbarhet, och hur enheterna tar till sig av den 

informationen. Att även undersöka detta perspektiv inom ICA Sverige ger en inblick i hur 

central nivå använder sig av intern styrning av olika slag, för att på så sätt påverka enheterna 

att agera i enlighet med företagets övergripande värderingar och visioner. Tidigare forskning 

kring ämnet miljö har haft fokus på att beskriva varför företag involverar sig i 

hållbarhetsfrågor. Hur företagen sedan integrerar miljöfrågor in i organisationen finns det 

dock begränsad forskning kring. Svårigheterna ligger i att undersöka hur processerna och 

kommunikationen i organisationer ser ut gällande miljö, samt hur samspelet mellan 

hållbarhetsrapportering och den interna styrningen ser ut (Maas et al. 2016).  
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Många organisationer har även märkbara problem med hur de olika strategierna ska 

implementeras för att de olika miljömålen ska genomsyras hela verksamheten (Kalender & 

Vayvay 2010). Svårigheter med denna implementering kan ligga i att den märkbara och 

synliga effekten av miljömål ofta ligger långt in i framtiden, och kan vara svåra att mäta. Det 

kan därför vara svårt att få in dessa miljöstrategier i dagliga beslut, då chefer kan vara 

inrutade på kortsiktiga vinster (Epstein & Buhovac 2010). Med tanke på att det finns tydliga 

problem med implementering av uppställda miljömål, samt kommunikationen och styrning av 

dessa, är det intressant att studera hur detta fungerar för ett så stort och betydande företag som 

ICA Sverige. ICA har många butiker i varierande storlek på olika platser runt om i landet, och 

har också många anställda som jobbar på dessa enheter. För att lyckas med implementeringen 

av miljömålen som de ställt upp krävs det att förmedling och kommunikation fungerar, och att 

rutiner på samtliga enheter ständigt arbetar för att gemensamt nå målen. För att enheterna ska 

implementera hållbarhetsmålen i det dagliga arbetet krävs det också att de har viljan och 

motivationen till att göra det. Hur väl förmedlingen fungerar kan i sin tur bli avgörande för att 

ICA ska nå sina hållbarhetsmål. Utan att på ett korrekt sätt kunna förmedla till enheterna om 

hur det interna arbetet ska se ut för att nå målen, kommer enheterna heller inte kunna arbeta 

mot målen.  

Sammantaget visar ovan nämnda teorier och problemdiskussion att det finns olika 

anledningar till varför företag rapporterar externt som de gör, och om detta i verkligheten 

speglar det interna arbetet som faktiskt utförs i företaget. Det är också tydligt att det finns viss 

problematik med hur företag integrerar sina hållbarhetsmål in i verksamheten, och att en väl 

fungerande styrning då krävs för att få samtliga enheter att gemensamt arbeta mot målen. Med 

valda teorier som grund kommer en granskning av ICAs externa hållbarhetsrapport och det 

interna hållbarhetsarbetet göras för att se hur sanningsenlig ICA Sveriges externa 

hållbarhetsrapport verkligen är. Undersökning om hur förmedlingen av riktlinjer vad gäller 

arbete kring miljö mellan central- och enhetsnivå kommer även studeras, för att på så sätt 

kunna se brister och styrkor i denna förmedling.  
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1.3 Frågeställning 

• Hur överensstämmer ICA Sveriges miljömässiga hållbarhetsarbete på enhetsnivå, 

med det som rapporteras externt via företagets hållbarhetsrapport?  

• Hur fungerar förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer gällande det interna 

arbetet kring miljömässig hållbarhet mellan central- och enhetsnivå? 

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka i vilken grad de miljömål som ICA Sverige presenterar i 

sin externa hållbarhetsrapport överensstämmer med det miljöarbete som genomförs inom ICA 

på enhetsnivå. Detta görs för att se hur olika enheter inom ICA arbetar utefter de miljömål 

som koncernen externt rapporterar om. Vidare syftar studien till att se hur förmedlingen av 

olika rekommendationer och riktlinjer gällande det interna arbetet kring miljömässig 

hållbarhet fungerar mellan ICAs centrala- och enhetsnivå.  
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2 Teori 

2.1 Riktlinjer och regelverk om hållbarhetsrapportering  

Under 1990-talet blev det allt mer vanligt för företag runt om i världen att rapportera 

information till allmänheten angående sin miljöpåverkan. För att skapa praxis för dessa 

rapporter tog Global Reporting Initiative (GRI) fram riktlinjer för hållbarhetsrapportering som 

för första gången släpptes under år 2000 (Deegan & Unerman 2011). Dessa riktlinjer från 

GRI är den mest spridda standarden för hållbarhetsrapportering om man ser till hela världen 

(GRI 2019). Men trots att det finns en standard så förekommer skillnader mellan olika företag 

vad gäller kvaliteten och innehållet i hållbarhetsrapporten (Hahn & Kühnen 2013). Det finns 

trots allt inget krav på att dessa riktlinjer måste följas vid hållbarhetsredovisning (FAR 2019). 

Regeringen i Sverige har beslutat om en ny lag vilket resulterade i att från och med 2017 så 

blev det obligatoriskt för större företag att hållbarhetsrapportera (Sveriges Riksdag 2016). För 

att företag ska räknas som ett större företag ska företaget under de två senaste åren ha uppfyllt 

mer än ett av följande kriterier. Medelantalet anställda har överstigit 250, balansomslutning på 

mer än 175 miljoner, eller nettoomsättning på över 350 miljoner. Enligt den nya lagen som 

finns i 6 kap. 12§ Årsredovisningslagen (1995:1554) ska en hållbarhetsrapport innehålla de 

hållbarhetsupplysningar som behövs för att kunna skapa en förståelse om företagets 

utveckling, resultat, ställning och konsekvenser av verksamhetens påverkan på miljön. Där 

ingår bland annat upplysningar rörande miljö. Det är de mest väsentliga frågorna, där 

verksamheten ger upphov till allvarliga konsekvenser för miljön som företaget ska ge 

upplysningar om. Om företaget inte följer någon av de policys som beskrivs i lagen så ska 

anledningar till detta tydligt anges (FAR 2019).  

Lagändringen och det EU-direktiv som lagen kommer ifrån har införts för att allmänheten ska 

kunna öka sitt förtroende för företagen, och att det ska bli lättare att analysera företagen och 

de arbeten som görs inom hållbarhet (Sveriges Riksdag 2015). Revisorn till dessa företag som 

måste hållbarhetsrapportera har till uppgift att ge ett uttalande om att en hållbarhetsrapport har 

upprättats, men det finns ingen plikt att granskning av dess innehåll ska ske enligt FAR 

(2019). En genomgång måste dock ske för att kontrollera att det verkligen är en 
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hållbarhetsrapport enligt lagen och inte bara benämnts till det. Om det som rapporteras är 

väsentligt eller ej finns det inga krav på att revisorn tar ställning till (FAR 2019).  

2.2 Anledningar till frivillig extern rapportering  

Hållbarhetsrapporter är en viktig informationskälla som företag använder sig av för att visa 

olika intressenter i samhället att de försöker möta de krav som ställs på dem, vad gäller att 

uppnå vissa hållbarhetsprestationer (Hahn och Kühnen 2013). Företag kan då upprätta 

hållbarhetsrapporter av olika anledningar, och som nämnts tidigare så kan detta ske 

sanningsenligt eller för att på något sätt försöka visa omvärlden att de är bättre än vad de i 

verkligheten är (Hummel & Schlick 2016). Det kan alltså finnas olika motiv för företag att ge 

ut information om sina interna prestationer inom hållbarhetsområdet (Graham J et al. 2005). I 

en forskningsstudie av Graham J et al. (2005) ansågs merparten av respondenterna att en av 

de största motivationerna till att ge ut frivillig information är för att det kan bidra till att 

osäkerheten kring företagets framtidsutsikter minskar, då intressenter får tillgång till mer 

information om vad företaget presterar och hur de arbetar internt i företaget. Därför försöker 

företagen ge ut transparent information för att på så sätt vinna olika intressenters förtroende 

för företaget, såsom exempelvis investerare och leverantörer.   

Ytterligare anledningar för att ge ut frivillig information kan vara för att stärka företagets 

varumärke och rykte, samt vinna legitimitet från samhället (Hahn och Kühnen 2013). 

Hållbarhetsrapporten kan då användas som ett verktyg för att förbättra företagets rykte, 

genom att frivlligt rapportera om viss information (Hahn och Kühnen 2013; Castelló och 

Lozano, 2011; Coupland, 2006; Hanson och White, 2003; Hooghiemstra, 2000; Ihlen, 2009; 

La Cour och Kromann, 2011; Livesey och Kearins, 2002). Hahn och Kühnen (2013) 

diskuterar även kring att ge ut information på detta vis kan ge fördelar genom att det kan 

stödja informations- och kontrollprocesser i företaget, samt att man kan motivera anställda 

inom företaget. Det kan även vara så att företaget vill visa sig bättre än konkurrenter, och 

därmed signalera detta genom att externt ge ut information om företagets hållbarhetsarbete 

(Hahn och Kühnen 2013; Herzig and Schaltegger, 2006).  

Det finns även nackdelar med att ge ut frivillig information till externa intressenter. Graham 

J et al. (2005) beskriver att företag kan ha en rädsla för att lägga sig på en för hög nivå när de 
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rapporterar externt om till exempel olika hållbarhetsmål och olika arbeten gällande hållbarhet 

i företaget. Om de då lägger sig på en alltför hög nivå kan det i framtiden bli problem att 

bibehålla denna höga nivå, då företaget kanske inte har möjlighet prestera och arbeta på 

samma sätt som tidigare. Det finns också en rädsla för att ge ut viktig information till 

konkurrenter, som de i sin tur kan ta efter och använda sig av. Att ge ut för mycket frivillig 

information kan på så sätt avslöja företagets hemligheter vilket eventuellt kan äventyra 

företagets position på marknaden.  

2.3 Teoretisk bakgrund 

Det finns idag ett växande intresse för ämnet hållbar utveckling i världen, vilket enligt 

Michelon et al. (2015) har lett till att företag ger ut allt mer frivillig information om hur man 

bland annat arbetar med hållbarhet inom organisationen. Att företag ger ut frivillig 

information om deras miljöpåverkan och vad de gör för att arbeta mot en hållbar 

utveckling kan ske i olika former. Denna frivilliga utgivning av information till externa 

intressenter kan ske i form av olika pressmeddelanden, uttalanden på konferenser, via 

företagets hemsida och i form av rapporter (Healy & Palepu 2001). Clarkson et al. (2011) 

beskriver i sin studie att det finns olika teorier som kan ge förklaring på varför ett företag 

väljer att frivilligt ge ut information. Några av dessa teorier kan kategoriseras in i ett socio-

politiskt perspektiv, där intressentteorin, institutionella teorin och legitimitetsteorin tillhör 

(Dagiliene & Nedzinskiene 2018). Dessa socio-politiska teorier ger en förklaring till varför 

företag ger ut frivillig information, vilket grundar sig i att företaget står inför olika sociala och 

politiska påtryckningar (Clarkson et al. 2011). För att företaget då ska bevara sin image och få 

acceptans från samhället ger de ut frivillig information (Dagiliene & Nedzinskiene 2018; 

Grey et al. 2014).  

Ytterligare ett perspektiv som kan ge förklaring till varför företag väljer att ge ut frivillig 

information är det ekonomiska perspektivet (Hahn och Lulfs 2013). Clarkson et al. (2011) 

nämner att en av de teorierna som tillhör det perspektivet är voluntary disclosure theory 

(VDT), och i enlighet med denna teorin så vill företag med goda interna 

hållbarhetsprestationer differentiera sig mot företag med dåliga prestationer, vilket är en 

anledning till att företaget då ger ut frivillig information. Både det ekonomiska 
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perspektivet och det socio-politiska perspektivet förutser att det finns en koppling mellan 

företagens frivilliga rapportering om hållbarhet och de hållbarhetsprestationer som finns inom 

företaget, men anledningen till varför man ger ut denna information är inte densamma 

(Clarkson et al. 2011).  

Andra teorier som i stor utsträckning används vid studier kring företags rapporteringsbeteende 

är greenwashing och signaleringsteorin. Teorin om greenwashing har sin grund i det socio-

politiska perspektivet medan signaleringsteorin tillhör VDT-perspektivet, och därmed det 

ekonomiska perspektivet (Mahoney et al. 2013). Tidigare studier har kommit fram till olika 

samband mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestationer, vilket kan förklaras med 

de olika teorierna. De socio-politiska teorierna förutser en negativ relation mellan frivillig 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestationer. Sambandet förklaras av Clarkson et al. 

(2011) som att företag med dåliga interna prestationer gällande hållbarhet känner att deras 

legitimitet är hotad, vilket gör att de frivilligt rapporterar information som kan förvränga 

sanningen om de interna prestationerna vilket därmed också kan höja deras legitimitet. 

Forskning har även funnit ett positivt samband mellan frivillig hållbarhetsrapportering och 

hållbarhetsprestationer, vilket förklaras med teorin VDT. Sambandet förklaras genom att 

företag i sina hållbarhetsrapporter ger ut frivillig information för att visa upp för olika 

intressenter att deras interna hållbarhetsprestationer är överlägset bra i jämförelse med 

konkurrenter, vilket i sin tur bland annat kan öka företagets marknadsvärde (Clarkson et al. 

2011).  

Det finns många olika teorier kring varför företag ger ut frivillig information på det sätt de gör 

och vissa av dessa överlappar med varandra, därför är det viktigt att vid forskning ta hänsyn 

till mer än en av dessa teorier för att förklara företagets beteende vid utgivande av frivillig 

information (Clarkson et al. 2011; Deegan 2002). Om man ser till båda perspektiven, VDT 

och det socio-politiska perspektivet, så finns det vissa likheter. Utifrån båda perspektivens 

synvinklar så kommer intressenter att straffa företag som agerar illa för samhället som stort, 

medan goda samhällsaktörer kommer få stora fördelar och belönas av att vara goda 

samhällsaktörer. Inom de båda teorierna ses kostnaden som läggs ner på att ge ut frivillig 

informationen vara värd att lägga i jämförelse med vad det skulle kunna kosta företaget att 

inte ge ut denna frivilliga rapportering. Enligt Mahoney et al. (2013) ligger den stora 
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skillnaden mellan de olika perspektiven i den kostnad och de fördelar som fås av de som 

rapporterar sanningsenligt. Utifrån VDT-perspektivet så blir företag som inte ger ut 

sanningsenlig information straffade av samhället, vilket då orsakar kostnader för företaget. 

Detta leder i sin tur till att företag som inte är goda samhällsaktörer inte ger ut frivillig 

information med grund i att de då kan bli straffade om den inte är sanningsenlig, och 

kostnaden blir då för stor för att de ska vilja ge ut denna osanna information. Samtidigt så vill 

de goda samhällsaktörerna visa upp sina goda prestationer och ger därmed ut frivillig 

information för att på så sätt bli belönade av samhället och intressenter. I jämförelse, utifrån 

det socio-politiska perspektivet, så ses fördelar med att ge ut frivillig information som inte 

behöver vara sanningsenlig (Mahoney et al. 2013; Clarkson et al., 2008). Utifrån detta 

perspektiv så behöver företaget visa för externa intressenter och samhället att de är goda 

samhällsaktörer och de kommer genom detta vinna legitimitet, vilket är vad de strävar efter 

att göra. Företag som då har dåliga interna prestationer vad gäller hållbarhet får därmed en 

större anledning till att ge ut frivillig information för att på så sätt visa att de är goda 

samhällsaktörer, fastän de i verkligheten inte har några intentioner till att vara det. Kostnaden 

att inte visa upp någon information alls och därmed inte få någon legitimitet anses här vara för 

stor, vilket gör att företag anser att det är värt att ge ut informationen trots att den inte är 

sanningsenlig (Mahoney et al. 2013). 

Tidigare studier som undersökt samband mellan hållbarhetsrapportering och 

hållbarhetsprestationer har antingen kopplat det till någon av de socio-politiska teorierna 

och/eller till VDT-teorin för att förklara sambandet. Det har då gått att förklara företagets 

rapporteringsbeteende med någon eller flera av dessa teorier (Rezaee & Tuo 2017).  För att 

kunna få ett bredare perspektiv från olika grunder har valet gjorts i föreliggande studie att ta 

hänsyn till både VDT som kommer från det ekonomiska perspektivet och legitimitetsteorin 

som härstammar från det socio-politiska perspektivet. Hänsyn har även tagits till teorin om 

greenwashing som enligt Mahoney et al (2013) är en legitimitetsstrategi. Teorin om 

greenwashing kompletterar legitimitetsteorin på så sätt att båda teorierna grundar sig i att 

företaget vill vinna legitimitet, vilket gör att företag medvetet ger ut osann eller vinklad 

information om företagets hållbarhetsarbete. Genom att undersöka ifall ICA Sveriges 

rapporteringsbeteende går att hänföras till legitimitetsteorin kommer det även bli möjligt att se 

ifall de använder sig av greenwashing, och i så fall i vilken grad, för att påverka intressenters 
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syn på företaget. Med dessa tre olika teorier kan vi utifrån olika perspektiv se varför 

företagets rapporteringsbeteende ser ut som det gör. Det ena perspektivet vill dölja dåliga 

prestationer och det andra vill framhäva verkliga goda prestationer gällande hållbarhet internt, 

därmed förekommer olika agendor för varför den frivilliga informationen ges ut utifrån de 

olika perspektiven. Genom föreliggande studie kommer det gå att se hur sanningsenliga ICA 

Sverige är i sitt rapporteringsbeteende genom att undersöka hur överensstämmelsen mellan 

hållbarhetsrapporteringen och det interna hållbarhetsarbetet ser ut, och detta kommer sedan gå 

att kopplas till dessa tre teorier för att förklara rapporteringsbeteendet ur olika synvinklar.  

2.3 Voluntary Disclosure Theory 

Den ökade oron för företags miljöpåverkan har väckt uppmärksamheten kring miljöfrågor hos 

intressenter, vilka nu också ställer krav på att företagen ska visa upp information om sitt 

hållbarhetsarbete och miljöpåverkan. Som ett resultat av de ökade kraven från intressenter och 

nya regelverk så har företag i större utsträckning börjat rapportera om sin påverkan på miljön 

(Oates & Moradi-Motlagh 2016). En sådan rapportering till externa intressenter kan ske 

antingen frivilligt eller obligatoriskt (Shehata 2014; Owusu-Ansah, 1998). Enligt Xia (2015) 

så definieras frivillig information som den information som företag frivilligt rapporterar om 

och som inte är reglerad av lagar och regler, medan den obligatoriska är den som företag 

enligt lag måste rapportera om. Voluntary disclosure theory (VDT, teorin om frivillig 

rapportering) är en teori som kan ge förklaring till varför företag frivilligt rapporterar 

information till externa intressenter (Shehata 2014; Verrecchia 1983).  

Teorin om VDT kommer ursprungligen ifrån det ekonomiska perspektivet, vilket inte 

specifikt använts för studier om miljöpåverkan, utan många studier som använt sig av teorin 

har fokuserat på utgivning av ekonomisk information (Clarkson et al. 2011). VDT handlar i 

grunden om att man vill signalera till framförallt investerare, men även andra intressenter, att 

företaget har hög status i jämförelse med andra företag på marknaden (Brooks & Oikonomou 

2018). Företaget ger då ut sanningsenlig information som är svår för andra företag att imitera, 

för att på så sätt visa för investerare att de tar sitt samhällsansvar och att de presterar 

överlägset bra inom det området man ger ut den frivilliga information om (Brooks och 

Oikonomou 2018; Clarkson et al. 2011; Mahoney et al 2013).  
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Studier visar att det finns flera förklaringar till varför företag väljer att ge ut frivillig 

information. Vissa menar att företag som frivilligt rapporterar gör detta för att de pressas av 

sina intressenter att visa upp information om bland annat sitt hållbarhetsarbete. Företagen 

släpper då frivillig information som tillägg till den obligatoriska för att signalera till 

marknaden att man är goda samhällsaktörer (Xia 2015). Annan forskning kring VDT menar 

att frivillig rapportering används som ett verktyg för att minska informationsasymmetrin som 

kan uppstå mellan ett företag och dess intressenter (Guidry & Patten 2012). Med 

informationsasymmetri menas att en part, exempelvis ett företag, besitter mer och bättre 

information än en annan part, exempelvis externa intressenter (Cui et al. 2017). Studier visar 

att informationsasymmetri mellan dessa aktörer på marknaden kan resultera i större osäkerhet 

hos intressenter gällande förtroendet till företaget i fråga. Genom olika typer av frivillig 

rapportering kan företag minska informationsasymmetri och öka intressenters förtroende för 

företaget, genom att visa upp att ingen information göms undan (Sunaryo & Saripujiana 2018; 

Healy & Palepu 1993).  

Tidigare forskning som utgått ifrån VDT beskriver att företag som presterar bra vill signalera 

detta till marknaden genom att rapportera om sina prestationer i externa rapporter (Shehata 

2014). Företaget ger då ut ytterligare information i sin externa rapport än vad som enligt lag 

är obligatoriskt att rapportera om. Detta görs för att företaget vill signalera till omvärlden att 

de är bättre än sina konkurrenter (Shehata 2014; Campbell et al., 2001). Forskning kring VDT 

har då kommit fram till att företag i slutändan vinner på att sticka ut från sina konkurrenter, 

genom att visa att de är goda samhällsaktörer (Xia 2015).  

VDT förutspår att ett företag som har goda hållbarhetsprestationer internt inom företaget har 

incitament till att släppa mer information externt om sina prestationer, vilket på så sätt kan 

öka företagets marknadsvärde (Hummel & Schlick 2016). Företagen vill alltså visa upp sina 

prestationer för omvärlden via sin externa rapportering (Guidry & Patten 2012; Clarkson et al. 

2008). Det har diskuterats inom ramen för teorin om VDT att företag ger ut denna frivilliga 

information om interna hållbarhetsprestationer till omvärlden för att på så sätt differentiera sig 

mot de företag som presterar sämre inom detta område (Clarkson et al. 2011). Det finns 

därmed en vilja inom företaget till att externt rapportera mer transparent, tillförlitligt och 
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jämförbart för att på så sätt öka samhällets förtroende till företaget, vilket i sin tur ökar 

marknadsvärdet (Hummel & Schlick 2016).  

Forskning har hittat ett positivt samband mellan ett företags externa hållbarhetsrapport och 

interna hållbarhetsprestationer, vilket förklaras med VDT (Oates & Moradi-Motlagh 2016; 

Clarkson et al. 2008). Detta samband har även Hummel and Schlick (2016) sett i sin studie. 

Forskningen pekar på att företag som har hög kvalitet på sin hållbarhetsrapportering också 

presterar bra inom området internt, vilket forskare kopplar till VDT. Inom ramen för VDT så 

tenderar företag med överlägsen hållbarhetsprestation inte bara att släppa mer information om 

detta, utan gör det också på ett sådant sätt som är svårt för konkurrenter att härma (Oates & 

Moradi-Motlagh 2016). Forskning av Clarkson et al. (2008) beskriver också hur sambandet 

mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestation handlar om att företag med goda 

interna hållbarhetsprestationer har incitament till att visa upp det på ett ärligt vis i sina externa 

hållbarhetsrapporter. Incitamentet till att rapportera externt om de goda 

hållbarhetsprestationerna handlar då också om att sticka ut från sina konkurrenter, och på så 

sätt öka sitt marknadsvärde (Clarkson et al. 2008). 

2.4 Legitimitetsteorin  

Utöver VDT så finns det en annan teori som förklarar varför företag hållbarhetsrapporterar 

som de gör och på vilket sätt de gör det, vilket är legitimitetsteorin (Hummel & Schlick 

2016). Inom ramen för legitimitetsteorin så förklaras det att en organisation är beroende av 

legitimitet för att kunna överleva (Deegan & Unerman 2011). Extern rapportering anses vara 

en av de källor som gör att företag kan bygga upp och vinna legitimitet. Legitimitet kan 

erhållas genom att externt ge ut både den information som är frivillig, och den som är 

obligatorisk (Shehata 2014).  

Tidigare forskning kring legitimitetsteorin pekar på att effekterna av att ett företag presterar 

dåligt eller har dåliga nyheter till samhället kan minskas genom att ge ut externa 

hållbarhetsrapporter (Rezaee & Tuo 2017). Anledningen till att företag rapporterar externt om 

hållbarhet är då för att man vill förbättra samhällets syn på företagets interna 

hållbarhetsprestationer (Deegan & Unerman 2011; Deegan 2002). Deegan och Unerman 
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(2011) skriver i en studie att organisationer strävar efter att försöka få sig själva att framstå 

som att de lever inom samhällets normer, för att på så sätt kunna vinna legitimitet från andra 

parter i samhället (Deegan & Unerman 2011). Ett socialt kontrakt mellan samhället och 

organisationer förklaras med legitimitetsteorin, där organisationer inte har någon rätt att verka 

om de inte uppfattas som legitima. Grunden i legitimitetsteorin är baserad på detta kontrakt, 

där samhällets uppfattning om organisationen är det viktigaste (Shehata 2014). Företag måste 

vara mottagliga för att ändra sig över tid, då de normer samhället har förändras allteftersom 

(Brown & Deegan 2012). Om en organisation inte agerar enligt samhällets preferenser och 

normer så är dess existens hotad (Hahn & Kühnen 2013).  

Det förklaras genom legitimitetsteorin att företag vill skapa kongruens mellan deras 

aktiviteter och de normer som finns i samhället de verkar inom. För att göra detta så upprättas 

legitimitetsstrategier för att företag ska kunna fortsätta sina ekonomiska sysselsättningar och 

samtidigt motivera sin samexistens med samhället (Savage 2001). Detta ska i sin tur 

möjliggöra företagets överlevnad på lång sikt. Enligt Savage (2001) så har legitimitetsteorin 

en viss relation till ekonomisk framgång, men den härrör inte från detta. Legitimitetsteorin 

grundar sig snarare i att vinna just legitimitet från samhället för att på så sätt kunna säkerställa 

dess fortsatta överlevnad, att vinna denna legitimitet från samhället förklaras som något 

ytterst viktigt. Att rapportera externt om hållbarhet görs alltså för att förmedla till samhället 

att företagets värdesystem överensstämmer med samhällets värderingar, och att företaget på 

så vis kan bygga eller bibehålla legitimitet (Mahoney et al 2013; Holder-Webb et al. 2009). 

Då företag är i behov av legitimitet från samhället för att överleva kan det innebära att 

företaget visar upp en bättre bild av sig själva i sin externa hållbarhetsrapport än vad de i 

verkligheten är. Mahoney et al. (2014) beskriver att företag kan göra detta för att de vill dra 

nytta av de fördelar som kommer med att uppvisa en bild av att de lever efter samhällets 

normer och värderingar, men att deras faktiska prestationer alltså inte behöver överensstämma 

med vad de förmedlar.  

Enligt Deegan och Unerman (2011) anses legitimitet vara en resurs för företaget, men olikt 

andra resurser så går denna att manipulera genom olika rapporteringsrelaterade strategier. Det 

beskrivs vidare att organisationer försöker ta till sig strategier som gör att man behåller, 

vinner eller återfår legitimitet. Dessa strategier kan vara att samarbeta med andra parter i 
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samhället som anses ha en hög legitimitet och på så sätt höja sin egen legitimitet. Det kan 

även vara så att man riktar informationen som ges ut i en viss riktning, för att på så sätt höja 

organisationens legitimitet (Deegan & Unerman 2011). Om ett företag innehar legitimitet från 

samhället kan de på så vis konkurrera mer effektivt då de ses som mer attraktiva hos 

samarbetspartners och kan även locka till sig bättre anställda (Berrone et al. 2015; Oliver 

1991; Pfeffer & Salancik 1978). 

Vad andra externa parter anser om organisationen är inom ramen för legitimitetsteorin 

betydelsefullt, vilket gör att chefer ibland ger ut eller rapporterar om information i syfte att 

försöka ändra externa intressenters åsikter om organisationen (Shehata 2014; Cormier & 

Gordon, 2001). Brooks och Oikonomou (2018) menar att företag medvetet rapporterar 

felaktigt om goda interna hållbarhetsprestationer i sin externa hållbarhetsrapport för att vinna 

legitimitet hos intressenter. Företag kan alltså genom exempelvis hållbarhetsrapportering 

försöka ändra samhällets uppfattning om de interna aktiviteter och prestationer som utförs, 

samtidigt som ingen förändring i beteende egentligen sker (Shehata 2014; Cormier & Gordon, 

2001). Det beskrivs i studier kring legitimitetsteorin att det främst är företag som är svaga 

inom sina interna hållbarhetsprestationer som har höga incitament till att ge ut frivillig 

information externt, för att på så sätt övertyga intressenter om att prestationerna inom 

företaget är bättre än vad de i verkligheten är (Brooks & Oikonomou 2018). Organisationer 

kan även försöka dra till sig extern uppmärksamhet till de områden inom miljö som de har 

presterat bra inom men dölja viss negativ information, såsom exempelvis utsläpp (Deegan & 

Unerman 2011).  

Hummel och Schlick (2016) har i en studie hittat ett samband mellan att ha låg kvalitet på den 

externa hållbarhetsrapporten och att prestera dåligt internt vad gäller sitt hållbarhetsarbete. 

Företag som då presterar dåligt internt inom hållbarhetsområdet använder sig av en extern 

rapport som ger ytlig och oklar information, som inte är transparent. Bristande tillförlitlighet 

och jämförbarhet är även typiska egenskaper för låg kvalitetsinformation, vilka är egenskaper 

som kan vara svåra att upptäcka. Därmed kan företagen även fast de har dåliga prestationer 

internt dölja detta väl och framstå som goda samhällsaktörer inom området, samtidigt som de 

bevarar sin image (Hummel & Schlick 2016). 
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2.5 Greenwashing 

Greenwashing innebär att ett företag felaktigt förmedlar att en produkt, tjänst eller att själva 

företaget är mer miljömässigt hållbart än vad det egentligen är. Miljömedvetande bland 

konsumenter och företag tog fart i mitten av 1960-talet vilket ledde till att företag antog 

marknadsföringsstrategier kring hållbarhet. Denna typ av marknadsföring har ökat nästan 

tiofaldigt under de senaste 20 åren och nästan tredubblats sedan år 2006 (Delmas & Burbano 

2011). Marknaden för hållbara produkter och tjänster har vidare expanderat snabbt under det 

senaste decenniet, vilket har resulterat i att företag vill utge information externt om dess 

interna hållbarhetsprestation för att på så sätt kunna dra fördel av denna växande marknad 

(Aggarwal & Kadyan 2014).  

Greenwashing kan definieras genom två simultana företagsbeteenden; dålig miljöprestation 

internt inom företaget och positiv extern kommunikation om företagets 

miljöprestation.  Bowen & Aragon-Correa (2014) beskriver greenwashing som att selektivt 

framhäva positiva aspekter utan att fullständigt upplysa om de negativa aspekterna för att på 

så vis skapa en bättre företagsbild. Greenwashing är alltså en handling för att vilseleda 

konsumenter kring företagets miljöprestationer eller graden av hållbarhet av en produkt eller 

tjänst (Delmas & Burbano 2011). Denna typ av vilseledning kan ske genom att använda sig av 

ett diffust språk när företaget beskriver sina produkter och sin verksamhet, men också genom 

att utge helt felaktiga påståenden och fakta till omvärlden (Gillespie 2008). Greenwashing är 

ett vanligt fenomen inom samhället då det är svårt för externa intressenter att direkt utvärdera 

företags miljöprestationer. Detta leder till att intressenter får förlita sig på det som företag 

förmedlar om sin miljöprestation genom miljörapporter, reklam, webbplatser eller 

miljöcertifieringssystem vilket då möjliggör att greenwashing sker utan deras vetskap (Bowen 

& Aragon-Correa 2014).  

Greenwashing är som tidigare nämnt en legitimitetsstrategi som handlar om att företag ger ut 

information som gör att en bild skapas av att företaget agerar enligt samhällets normer, vilket 

då gör att de uppfattas som legitima (Mahoney et al. 2013). Denna information som företaget 

ger ut behöver inte grunda sig i något annat än att det görs för att missleda eller påverka 

intressenter till att tro att företaget agerar mer hållbart än vad de i verkligheten gör (Berron et 
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al.  2015; Huang & Chen 2015). Greenwashing behöver dock inte innebära att företaget ger ut 

falsk information, utan det kan innebära att viss information som kan leda till att företaget 

framstår som dåliga samhällsaktörer exkluderas. Greenwashing härstammar från det socio-

politiska perspektivet som förklarar att det är sociala och politiska påtryckningar från olika 

intressenter som gör att företagen ger ut hållbarhetsinformation (Mahoney et al. 2013; 

Clarkson et al. 2008; Gray et al. 1995). Det är samhällets godkännande som är det viktigaste 

för att företaget ska kunna överleva. Därför väljer företag som presterar dåligt inom hållbarhet 

att vinkla den information som ges ut för att få sig själva att se bättre ut än vad man i 

verkligheten är, vilket på så sätt gör att företaget framstår som goda samhällsaktörer som 

sedan leder till acceptans av samhället (Mahoney et al. 2013).  

Förekomsten av greenwashing har ökat de senaste åren vilket har resulterat i att 

konsumenternas förtroende har minskat för hållbara produkter och för företag som utger sig 

vara miljöansvariga (Delmas & Burbano 2011). Detta då konsumenterna har svårt att tyda 

nivån av riktighet avseende den information som ges ut av företag till externa intressenter. På 

grund av denna osäkerhet blir konsumenter mer ovilliga att belöna miljöansvariga företag då 

de inte litar fullt ut på vad de förmedlar. Delmas och Burbano (2011) förklarar vidare att 

konsekvenserna av detta blir att företags incitament att agera på ett miljöskadligt vis och 

sedan dölja detta med greenwashing ökar, då det inte lönar sig att vara ett miljöansvarigt 

företag. Ambec och Lanoie (2008) beskriver att ytterligare en bidragande faktor till 

greenwashing är att fördelarna av att utföra investeringar för att minska miljöpåverkan samt 

implementering av hållbarhetspolicys in i företaget ofta inte kan ses förrän efter en längre tid. 

Detta kan skapa osäkerhet hos företag som fokuserar på kortfristiga avkastningar och att de då 

väljer att inte utföra denna typ av investering. Valet att inte investera i att göra verksamheten 

mer hållbar kan vidare döljas med greenwashing, vilket möjliggör att företag ändå kan 

förmedla en bild av att ha en mer hållbar verksamhet än vad de egentligen har. 

Greenwashing kan vidare medföra vissa risker när konsumenter, icke-statliga organisationer 

eller statliga enheter ifrågasätter eller granskar företagens påståenden kring den interna 

miljöprestationen. Om dessa påståenden då visar sig vara felaktiga så avslöjas företagens 

osanningar vilket i sin tur kan ge negativa konsekvenser för företaget. Delmas och Burbano 

(2011) menar att anledningen till varför företag tar dessa risker är bristen på en sträng och 
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tydlig reglering, och att det därför är möjligt för företag att utföra greenwashing. Ytterligare 

forskning av Ramus och Montiel (2005) styrker detta då de beskriver att företag med lätthet 

kan förmedla felaktig information kring hållbarhetsprestationer utan att företagen har några 

intentioner att implementera detta in i företaget. Ramus och Montiel (2005) konstaterar i detta 

forskningsresultat att den enda metoden för att motverka greenwashing är att den information 

som företag förmedlar ska granskas av en oberoende tredje part, för att säkerställa att 

informationen är sanningsenlig.  

2.6 Intern styrning  

Styrning syftar övergripande till att använda olika typer av information för att på så sätt 

försöka påverka människors attityder, prioriteringar och beteenden i en viss riktning. Styrning 

handlar också om att samla in information om utfall som kan användas för fortsatt planering 

och utveckling av verksamheten (Almqvist et al. 2018). Intern styrning definieras enligt Broni 

och Velentzas (2012) som ett system av olika processer där ett företags ledning styr och 

kontrollerar lägre nivåer inom företaget.  

Enligt Engert et al. (2016) har det skett en förändring bland företag, där intresset för att arbeta 

mot en hållbar utveckling ökat under senare år. Men det kvarstår fortfarande problem om hur 

man integrerar miljömålen in i företaget, enligt flera tidigare studier (Lloret 2016; Engert et 

al. 2016; Asif et al. 2013). En viktig del för att denna integrering av miljömål ska fungera är 

att den interna styrningen är välutformad, så att all personal genom hela verksamheten agerar i 

enlighet med de uppsatta miljömålen (Andersson & Funck 2017). Men även om ett företags 

centrala nivå har uppsatta mål kan det skilja sig hur chefer på andra enheter tar till sig detta 

och arbetar mot målen. En anledning till denna skillnad mellan hur olika chefer tar till sig av 

målen kan vara att de har egna mål som de prioriterar och istället strävar efter att uppnå.  

Organisationen måste därför skapa målkongruens, så att samtliga chefer arbetar mot samma 

mål. Av den anledningen behövs en välfungerande intern styrning, då denna kan bidra till att 

mål förmedlas tydligt och att riktlinjer för hur alla ska arbeta mot samma mål kan 

kommuniceras till alla enheter inom företaget (Anthony et al. 2014). 
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En grundläggande del för att den interna styrningen ska kunna ge någon miljömässig effekt 

överhuvudtaget är att de mål som bestäms verkligen arbetas mot på enhetsnivå (Kaplan & 

Norton 1996). Som hjälpmedel till detta kan företagen använda sig av olika styrverktyg, vilket 

kan underlätta vid implementeringen av mål in i verksamhetens olika enhetsnivåer (Arjaliés & 

Mundy 2013). Olika typer av styrverktyg kan användas i den interna styrningen för att på så 

sätt skicka signaler genom hela organisationen om olika ambitioner som företaget har 

(Almqvist et al. 2018). Dessa interna styrverktyg kan delas in i informativa-, informella- och 

formella styrverktyg (Andersson & Funck 2017; Frostenson 2010).  

De informativa styrverktygen handlar om olika sätt för företaget att kommunicera ut sina mål 

och policys genom organisationen. Detta kan ske bland annat genom regelbundna möten och 

olika workshops för de anställda, vilket förbättrar kommunikationen i organisationen. Genom 

kommunikation av hållbarhetsmål blir det också lättare att nå uppställda mål, eftersom detta 

öppnar upp för diskussion och samtal om dess betydelse och hur arbetet ska se ut för att 

organisationen ska kunna nå målen (Engert och Baumgartner 2016). Kunskap inom området 

för miljö är en nyckelfaktor för att kunna uppnå uppställda miljömål, och därför är interna 

utbildningar ett annat viktigt informativt styrverktyg (Ax et al. 2015; Vaaland & Heide 2008). 

Att använda korrekta och väl fungerande kommunikationsstrategier kan bidra till att man 

involverar interna intressenter inom företaget om olika hållbarhetsinitiativ som ska utföras 

(Brunton et al. 2017).  

Informella styrverktyg kan definieras som något som främjar ett organisatoriskt klimat, som 

bidrar till ett beteende baserat på organisationens värderingar. Det omfattar traditioner, 

företagskultur och normer som leder gruppmedlemmars uppförande (Hosoda et al. 2015). 

Epstein och Buhovac (2010) beskriver att företag behöver informella styrverktyg för att 

lyckas implementera hållbarhetstänk inom organisationen. Dessa kan innehålla ledarskap, 

kultur och människor som behövs för organisationens framgång. Organisationskultur är en 

viktig del när man implementerar strategier för hållbarhet i en organisation, då det är 

anställdas uppfattning och motivation som påverkar hur de sedan agerar. Där är cheferna en 

viktig del då deras motivation i stor utsträckning påverkar de anställdas vilja att arbeta på ett 

visst sätt (Engbert & Baumgartner 2016). 
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Rutiner, policys och riktlinjer som används inom en organisation för att kunna mäta eller 

reglera ett företags ansvar är formella styrverktyg. Företag kan genom formella styrverktyg 

utveckla processer och prestationsmätningar för att visa sitt ansvarstagande både internt och 

externt (Epstein & Buhovac 2010). Hosoda et al. (2015) beskriver formella styrverktyg som 

olika tillvägagångssätt man använder sig av för att säkerställa att enskilda aktiviteter inom 

organisationen går i linje med dess övergripande strategier (Hosoda et al. 2015; Anthony & 

Govindarajan, 2007). 

När styrverktyg inte används på ett korrekt sätt kan det leda till att hållbarhetsmålen inte 

kommuniceras på ett tydligt vis ner till lägre nivåer inom organisationen (Kalender & Vayvay 

2016). Företagen behöver en klar vision om vad de vill uppnå med sina hållbarhetsmål för att 

kunna integrera hållbarhetsarbetet in i företagets interna arbete. Det är därför viktigt att 

företag använder styrverktyg på rätt sätt för att implementeringen av strategierna ska fungera 

väl, och för att företagen på så sätt ska nå sina uppsatta mål (Ax et al. 2015). 
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3  Metod 

3.1 Fallstudie som forskningsdesign 

Som forskningsdesign till denna studie har en fallstudie använts. Fallstudier rymmer 

möjligheten att kunna göra en djupgående studie av en avgränsad aspekt (Bell & Waters 

2016). Fördelen med fallstudier är att man främst studerar vad som sker under verkliga 

förhållanden, och att man kan få en mycket ingående kunskap om själva förloppet (Wallén 

1996). Forskningsfrågorna i denna studie handlar om hur överensstämmelsen är och hur 

förmedlingen ser ut. För att kunna besvara dessa “hur”-frågor på ett beskrivande vis krävdes 

det att vi som undersökare också hade kunskap och förståelse om det som studerats. Genom 

fallstudie som forskningsdesign har denna kunskap och förståelse kunnat uppnås genom 

djupdykning inom de specifika ämnen som studerats. Denna djupdykning innebär bland annat 

att teorier och hållbarhetsrapporter noggrant har studerats för att skapa förståelse för det som 

studien syftar till att undersöka. Yin (2007) beskriver att vid forskningsfrågor som handlar om 

hur eller varför, är användandet av en fallstudie lämplig. Genom användandet av fallstudie 

som forskningsdesign kunde den förståelsen för ICAs interna hållbarhetsarbete och den 

externa hållbarhetsrapporten skapas som behövdes för att kunna se i vilken grad dessa 

överensstämmer med varandra, och på så sätt uppfylla studiens syfte.  

Bryman och Bell (2014) beskriver att fallstudier grundar sig i undersökning där en detaljerad 

granskning sker. Vid användandet av forskningsfrågor som handlar om hur eller varför, är 

denna detaljerade granskning att föredra för att sedan kunna besvara frågorna på ett 

förklarande och beskrivande vis (Yin 2007). Denna studie började därför med att en detaljerad 

och systematisk granskning av ICA Sveriges externa hållbarhetsrapport genomfördes. 

Granskningen började med att denna först studerades i sin helhet, och sedan valdes de 

miljömässiga aspekter som hållbarhetsrapporten presenterar ut för vidare granskning. Det var 

de miljömässiga aspekterna som var av intresse att studera, att använda hållbarhetsrapportens 

alla delar hade varit för omfattande för studien med tanke på den tidsbrist som råder för 

uppsatsskrivandet. Därför avgränsades studien till de miljömässiga aspekter som finns i 

hållbarhetsrapporten, och andra områden som berörs i rapporten såsom etisk handel, hälsa och 
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mångfald valdes bort. De miljömässiga aspekterna studerades sedan vidare, och de delar från 

rapporten som går att hänföra till vad som görs på enhetsnivå valdes ut. Denna granskning 

sammanställdes, och de olika miljöaspekterna i hållbarhetsrapporten sorterades upp i olika 

områden. Sammanställningen låg sedan till grund för intervjuerna då en intervjuguide togs 

fram utefter dessa utvalda miljöområden, se Bilaga 1. Intervjuer genomfördes på sex olika 

enheter inom ICA Sverige i varierande storlek och på geografiskt spridda platser över landet, 

se kapitel 3.5.3 Urval. Valet gjordes att endast granska den senaste utgivna 

hållbarhetsrapporten. Äldre versioner av rapporten ansågs vara irrelevanta för studien 

eftersom det var det aktuella interna hållbarhetsarbetet som skulle studeras och jämföras med 

den externa hållbarhetsrapporten. Detta går även i linje med vad Yin (2007) skriver om 

fallstudier, som menar att dessa är väl användbara när man studerar aktuella förlopp eller 

händelser, vilket är ännu en anledning till varför en fallstudiedesign var lämplig för denna 

studie.  

Det finns olika typer av fallstudier. En flerfallsstudie är en studie som innefattar flera fall eller 

situationer, exempelvis att flera företag används i studien och jämförs mot varandra. En enkel 

fallstudie är en sådan som består av ett enda fall eller situation, vilket är det som har gjorts till 

denna studie (Yin 2007). Valet av att utföra en enkel fallstudie grundar sig i det faktum att 

studien inte syftar till att jämföra flera olika fall, utan syftet är att se hur olika aspekter 

fungerar inom just ICA Sverige. Detta har gjorts genom att empiriinsamlingen utgått ifrån 

olika enheter inom ICA Sverige, där materialet från samtliga enheter tillsammans har 

sammanställts och analyserats i sin helhet, och därefter har det gått att dra kopplingar till 

valda teorier. Studiens syfte var att genom detta skapa en helhetsbild av ICA Sverige och 

deras interna hållbarhetsarbete som företag och inte att jämföra enheterna med varandra, eller 

med en annan organisation. 

3.2 Forskningsstrategi  

Vid insamling av data ställs forskare inför valet att välja mellan antingen en kvantitativ eller 

en kvalitativ forskningsstrategi (Bell et al. 2018). Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ 

forskningsstrategi. Holme och Solvang (1997) beskriver kvalitativa metoder med utmärkande 

drag såsom att gå in på djupet inom ämnet, där beskrivning och förståelse står i centrum. För 
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att kunna svara på valda frågeställningar om hur överensstämmelsen är mellan ICAs 

miljömässiga hållbarhetsarbete på enhetsnivå och den externa hållbarhetsrapporten samt hur 

förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer fungerar mellan nivåerna, har intresset för 

att kunna förstå hur dessa delar fungerar varit centralt under arbetets gång. Att använda en 

kvalitativ forskningsstrategi ansågs därför vara mest lämpligt. Vi använde oss av en kvalitativ 

metod för att på så sätt kunna gå in på djupet i ICAs externa hållbarhetsrapport och för att få 

en djupare förståelse för det interna hållbarhetsarbetet. Genom en sådan djupdykning 

skapades förståelsen som krävdes för att kunna förklara i vilken grad hållbarhetsrapporten och 

hållbarhetsarbetet överensstämmer med varandra på ett beskrivande vis.  

En kvalitativ forskningsstrategi är mindre strukturerad än en kvantitativ strategi, och fokus 

läggs på att förstå respondentens perspektiv och beteende (Bell et al. 2018). För att kunna 

förstå de studerade enheternas perspektiv och beteende har intervjuerna gått till på ett 

semistrukturerat vis, se kapitel 3.5.2 Intervjumetod. Förståelsen för respondentens perspektiv 

har skapats genom att låta denna själv beskriva hur det interna hållbarhetsarbetet på enheten 

ser ut, samt hur de upplever att förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer fungerar 

mellan central- och enhetsnivå. Med hjälp av en flexibel intervjumetod har det även lämnats 

utrymme för följdfrågor. Genom detta sätt att samla in empiri skapades en djupare förståelse 

för respondenternas perspektiv och beteende. Utan att förstå enheternas perspektiv i hur de 

arbetar med miljömässig hållbarhet, hade det inte varit möjligt att göra den jämförelse mellan 

detta och den externa hållbarhetsrapporten som krävs för att kunna besvara studiens syfte. 

Därför lät vi vid empiriinsamlingen respondenterna själva berätta och förklara hur de arbetar 

med miljöfrågor, samt hur de ser på förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer 

angående det interna miljömässiga hållbarhetsarbetet som kommer från central nivå.  

Det finns olika vetenskapliga ansatser att utgå ifrån när en vetenskaplig forskning utförs, och 

denna studie har en deduktiv ansats. Vid deduktion utgår man ifrån teorier för att sedan testa 

dessa mot verkligheten genom observationer (Kvale & Brinkmann 2014). Denna ansats 

valdes för att från start kunna få en tydlig bild av olika teorier som finns kring områden för 

hållbarhet, rapportering och intern styrning. En förståelse skapades kring vad som är 

obligatoriskt att rapportera externt om, vilka anledningar och motiv det finns för att göra det, 

och hur man väljer att göra det. Även en förståelse om intern styrning och varför det är viktigt 
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skapades. En granskning av ICAs externa hållbarhetsrapport gjordes sedan för att på så sätt 

kunna ha en grund för vad ICA Sverige förmedlar ut externt. Intervjuer genomfördes därefter 

för att se hur överensstämmelsen mellan det interna hållbarhetsarbetet och innehållet i den 

externa hållbarhetsrapporten var. Det gick sedan att se hur väl de studerade teorierna gick att 

hänföra till ICA Sverige och dess rapporteringsbeteende. Även en förståelse för hur 

förmedlingen mellan de olika nivåerna fungerade med hjälp av olika styrverktyg kunde 

skapas genom en deduktiv ansats. Det var en fördel att redan innan intervjutillfället ha en 

grundlig förståelse för hur intern styrning kan fungera genom olika styrverktyg, för att sedan 

försöka förstå vad för slags styrverktyg ICA Sverige använder sig av och hur väl dessa 

fungerar.  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primära och sekundära data 

I denna studie har både primär- och sekundärdata använts. Primära data är sådan data som 

forskaren själv samlar in och tolkar, vilket kan förekomma i exempelvis intervjuer eller 

enkäter (Mälardalens högskola 2016). Primärdatan som samlats in till detta arbete utgörs av 

de intervjuer som har gjorts på olika enheter inom ICA Sverige. Till intervjuerna har vi 

framställt en egen intervjuguide som intervjuerna har baserats på, se Bilaga 1. Sekundära data 

är data som redan existerar och som forskaren till en studie kan använda sig av, men som 

någon annan redan har samlat in (Mälardalens Högskola 2016). Den sekundärdata som 

använts i denna studie kommer ifrån ICA Sveriges externa hållbarhetsrapport. Denna data 

behövdes för att en jämförelse skulle kunna göras mellan vad företaget förmedlar ut externt 

att de gör och vad de internt faktiskt arbetar med.  

3.3.2 Intervjumetod 

I denna studie har material samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer så utgår man ofta från en så kallad intervjuguide, där vissa frågor 

och områden man kommer att beröra under intervjun ställs upp (Bryman & Bell 2014). 

Eftersom studien syftar till att undersöka överensstämmelsen mellan ICA Sveriges interna 
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miljömässiga hållbarhetsarbete på enhetsnivå och det som rapporteras externt via företagets 

hållbarhetsrapport, samt förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer mellan central- och 

enhetsnivå, så var det tvunget att säkerställa att alla dessa områden skulle tas upp under 

intervjun. För att säkerställa detta uppställdes en intervjuguide, se Bilaga 1. Med tanke på att 

flera specifika områden har valts ut och legat till grund för intervjuguiden ansågs metoden för 

semistrukturerade intervjuer vara mer lämplig än ostrukturerade intervjuer, som enbart utgår 

ifrån en eller ett fåtal frågor (Bryman & Bell 2014). Om ostrukturerade intervjuer istället 

använts så hade risken funnits att för få och öppna frågor hade ställts och att vi inte fått de 

uttömmande svar om specifika områden som krävs för att kunna besvara studiens syfte. 

Genom semistrukturerade intervjuer har vi till viss del kunnat leda intervjuerna och fått svar 

på de frågor som krävs, men också låtit respondenten tala fritt om sitt perspektiv för att på så 

sätt få en tydlig förståelse för det interna arbetet kring hållbarhet.   

Utöver de delar i intervjuguiden som hämtats från ICAs externa hållbarhetsrapport tillkom 

frågor som ansågs vara nödvändiga för att få svar på hur respondenterna upplever 

förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer gällande hur det interna miljömässiga 

hållbarhetsarbetet ska utföras, mellan central- och enhetsnivå. Under själva intervjun gavs 

intervjupersonen möjlighet att utforma sina svar på eget sätt, och till viss del leda frågorna, 

samtidigt som följdfrågor ställdes där behov fanns. Följdfrågorna möjliggjorde en djupare 

förståelse för respondenten och dess perspektiv, vilket har varit i fokus för att kunna utföra 

denna kvalitativa studie. Grundtanken i intervjumetoden var att inte ställa ledande frågor 

kring berörda områden, utan intervjupersonen gavs utrymme att själv lyfta fram relevanta 

områden inom ämnet, men samtidigt hjälpte intervjuguiden till för att de berörda områdena 

skulle tas upp. Denna flexibla intervjumetod gav oss möjlighet att få uttömmande svar och 

även kunna identifiera de områden intervjupersonen själv ansåg vara av störst vikt. Genom att 

utforma intervjuer på ett sådant sätt kunde vi som undersökare bilda oss en uppfattning om 

respondentens perspektiv om de ämnen som har studerats i detta arbete. Detta bidrog vidare 

till att vi kunde skapa en god förståelse kring överensstämmelsen mellan hållbarhetsarbetet 

och hållbarhetsrapporten, samt förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer. 

De butiker som intervjuats till denna studie har en geografisk spridning över landet, och 

intervjuerna utfördes därför genom telefonintervjuer med respondenterna. Mer om urval 
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presenteras i kapitel 3.5.3 Urval. Varje samtal spelades in och transkriberades i efterhand. 

Detta gjordes dels för att underlätta själva arbetet av att skriva empiri- och analysavsnitten till 

föreliggande studie. Att ha transkriberade och inspelade samtal gjorde att vi vid ett senare 

tillfälle kunde gå tillbaka och se vad de olika respondenterna svarade på olika frågor. Då 

intervjuer gjordes på sex stycken olika enheter kändes detta nödvändigt för att komma ihåg 

hur respondenterna har svarat och för att inte blanda ihop olika respondenters svar. Detta 

gjorde också att vi lättare kunde skapa en förståelse för respondentens perspektiv inom olika 

områden, och säkerställa att vi i uppsatsskrivandet fick med de viktigaste delarna av det som 

diskuterades vid intervjutillfället. Inspelning och transkribering gjordes också för att i 

efterhand kunna jämföra de olika respondenternas svar, för att sedan kunna se skillnader och 

likheter i hur de olika enheterna besvarade frågorna om sitt miljöarbete.                              

3.3.3 Urval 

 

Figur 1: Intervjupersoner 

I denna studie har vi använt oss av teoretiskt urval till val av intervjupersoner. Bell et al. 

(2018) förklarar att vid ett teoretiskt urval läggs stor vikt på ett medvetet val av 

intervjupersoner som är relevanta för forskningen. ICA Sverige innefattar fyra olika typer av 

butiksformat vilka är Maxi ICA Stormarknad, ICA Supermarket, ICA Kvantum och ICA Nära 

(ICA Gruppen 2019). Det är de tre största butiksformaten som har deltagit i studien. Det 

minsta butiksformatet, ICA Nära, deltog inte i undersökningen eftersom ingen av de 

kontaktade enheterna hade någon möjlighet att undvara personal till att ställa upp på en 

intervju och de avböjde därför intervjuförfrågan som ställdes till dem.  

Urvalet började med att kontakt togs med olika enheter runt om i Sverige via telefon för att se 

vilka enheter som hade möjlighet att ställa upp på intervju. Valet gjordes att ha med två 

butiker för varje butiksformat i undersökningen. På så sätt gav det synvinklar från både stora 
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och små butiker inom organisationen. Olika enheters processer kan tänkas skilja sig mot 

varandra, och för att få bästa möjliga helhetsbild av hur företaget arbetar med hållbarhet 

internt valdes därför olika butiksformat inom koncernen ut. Det teoretiska urvalet fortsatte 

sedan med att välja ut butiker från både större och mindre städer. För varje butiksformat har 

en intervju gjorts på en enhet som finns i större stad och en som finns i en mindre stad. Detta 

motverkade att den geografiska placeringen skulle kunna komma att påverka resultatet på 

något vis, vilket ökar studiens validitet (se kapitel 3.4.1 Validitet). Då vissa kulturskillnader 

kan finnas över landet undveks risken för att enbart en viss kultur studerades genom att göra 

en geografisk spridning av studerade enheter. 

Efter att butiksformat och geografisk placering valts ut så gjordes ett medvetet val av att 

intervjua den personen på den valda enheten som besitter mest kunskap om de rutiner och 

processer som utförs i det dagliga arbetet. Detta val gjordes för att kunna få fram svar på 

samtliga frågor som intervjuguiden framställer, och att få fram sanningsenliga svar från någon 

som har koll på vad som faktiskt görs kring de olika delarna. När de olika enheterna ringdes 

upp så ställdes frågan om vem som har bredast kunskap om det miljöarbete som utförs på alla 

enhetens avdelningar. Intervjupersonerna baserades då på deras position i företaget, eftersom 

de har kunnat framföra en tydlig bild av hur man arbetar med miljömässig hållbarhet på 

enhetsnivå. Intervjupersonerna i studien är ICA-handlare, vilket är ägare av butiken, och olika 

chefer på enheterna, se Figur 1: Intervjupersoner. Med hjälp av detta urval kunde cheferna 

och handlarna även beskriva hur olika hållbarhetsmål, riktlinjer och rekommendationer 

förmedlas till dem från central nivå.  

Kontakt togs även med hållbarhetsansvariga på ICAs centrala nivå, dessa avböjde dock till 

intervju med orsak i en pågående omstrukturering i organisationen som ledde till tidsbrist. Att 

de på central nivå valde att inte delta i undersökningen innebar vissa komplikationer för 

studien. Om även central nivå hade deltagit hade en djupare förståelse kunnat skapats kring 

hur de internt uppsatta målen ser ut, vad de har för interna strategier vad gäller förmedling av 

rekommendationer och riktlinjer samt hur central nivå tänker vid utformandet av 

hållbarhetsrapporten. Att de avböjde resulterade i att central nivås perspektiv på studerande 

delar inte tagits i beaktande. Framtida studier kan förslagsvis utgå från detta perspektiv för att 

fullända forskningsområdet. 
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3.3.4 Etiska överväganden 

Bell et al. (2018) förklarar att det finns olika etiska övervägningar man bör ta hänsyn till vid 

forskning där man interagerar med människor. En av dessa är att man inte får skada de 

medverkande. Detta kan innebära allt från fysisk skada men även att utsätta personen för 

stress eller att på något vis göra någon skada på personens nuvarande eller framtida karriär. 

Ett annat etiskt övervägande är att personen i fråga måste ge samtycke till att delta i 

undersökningen. Vidare bör man se till att det inte sker någon form av integritetskränkning 

eller att undersökningens syfte på något vis är vilseledande för de medverkande. (Bell et al. 

2018) 

Alla dessa etiska överväganden har tagits i åtanke innan kontakt med intervjupersoner. Vi har 

varit tvungna att överväga möjligheten att vissa enheter kan avvika i sitt hållbarhetsarbete från 

vad ICA centralt rapporterar externt om, och att detta skulle kunna påverka enheternas vilja 

att medverka i vår undersökning. Med detta i åtanke har intervjupersonerna innan 

medverkande i studien fått en tydlig förklaring av vad studien syftar till att undersöka och har 

därefter fått besluta om de vill delta i studien eller inte. Intervjupersonerna blev även 

informerade om att det fanns möjlighet att anonymisera deras identitet samt själva butiken. 

Orsaken till detta var att undvika rädsla hos respondenterna att känslig information kan 

komma att publiceras och påverka enheterna negativt om de skulle avvika i sitt 

hållbarhetsarbete från vad som rapporteras. Valet av anonymisering och tydlig information 

om studiens syfte var för att undvika all form av integritetskränkning samt att undvika 

potentiell skada på deras karriär. Efter att ha tagit del av denna information så kände samtliga 

deltagare inget behov av anonymisering vilket resulterat i att förnamn, position inom företaget 

och själva butiksformaten har publicerats med respondenternas samtycke. Intervjupersonerna 

har även blivit informerade att undersökningen var frivillig och att det fanns möjlighet att 

avbryta sitt deltagande under alla skeenden.   

3.4 Analys av data 

Bryman och Bell (2014) beskriver att analysstadiet i grunden handlar om reduktion av data 

för att göra innehållet meningsfullt och lättare att tolka. Första steget vid insamling av data 
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var att studera ICAs hållbarhetsrapport och de delar som gick att koppla till miljömässig 

hållbarhet valdes ut. För att reducera datan ytterligare ett steg valdes de delar som gick att 

koppla till enhetsnivå ut. När datan i ICAs hållbarhetsrapport reducerats så delades denna data 

in i olika områden för att göra datan mer lättöverskådlig och underlätta analys. Därefter 

analyserades även denna data för att se om om den information som gavs i 

hållbarhetsrapporten var frivillig information, eller om ICA enbart rapporterat det som krävs 

av dem enligt lag. 

Intervjuerna som utförts har spelats in och transkriberats. Enligt Bryman och Bell (2014) är en 

fas av dataanalysen att hantera rådata, och kontrollera att det inte finns några felaktigheter. 

Detta gjordes genom att den transkriberade datan skickades till respondenterna för att de i sin 

tur skulle kunna validera innehållet. Att respondenterna fått validera innehållet på detta vis 

gör att risken för att innehållet i empirin inte ska stämma minskar. När samtliga data 

validerats har dessa noggrant studerats för att säkerställa att den information som har erhållits 

har kunnat ge en fullständig bild av enheternas hållbarhetsarbete. För att kunna analysera 

insamlade data krävs en tydlig och klar strategi vilket beskrivs av Yin (2007) som något 

viktigt för att underlätta analysen. Den strategi som sattes upp för att underlätta analysen av 

enheternas hållbarhetsarbete var att samtliga transkriberingar sammanställdes tillsammans i 

ett dokument och kategoriserats efter områdena i intervjuguiden. Detta gjordes då intervjuerna 

har varit av en semi-strukturerad utformning och en kategorisk sammanställning underlättade 

analys av enheternas arbete inom de olika områdena. Genom denna sammanställning har en 

jämförelse av respondenternas svar gjorts och en helhetsbild har kunnat bildas av hur man 

arbetar med hållbarhet på enhetsnivå och hur den interna styrningen från central nivå 

uppfattas av respondenterna.  

Samtlig ovan nämnda insamling av data har sedan gjort det möjligt att analysera om 

hållbarhetsrapporten överensstämmer med hur de faktiskt arbetar på enhetsnivå eller om det 

finns några skillnader. Efter denna jämförelse mellan hållbarhetsrapportens olika delar och 

respondenternas svar så har analys sedan skett för att identifiera vilken av de valda teorierna 

som kunnat förklara ICAs rapporteringsbeteende inom de olika områdena. För att göra detta 

har varje del gåtts igenom för att se om hållbarhetsrapporten överensstämmer med vad 
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respondenterna svarat inom de olika områdena. Slutligen har en helhetsbild kunnat skapas för 

att se vilken av teorierna som bäst kunnat förklara rapporteringsbeteendet.  

3.5 Kvalitetsmått för kvalitativ forskning 

För att säkerställa att studien som vi konstruerat är av god kvalitet så har hänsyn tagits till 

specifika kvalitetsmått. Måtten vi utgått ifrån kommer ursprungligen från Robert K. Yin 

(2018) och är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.  

3.5.1 Validitet  

Validitet handlar om att säkerställa att man observerar, identifierar eller mäter det som man 

säger att man gör (Bell et al. 2018). Vidare kan validitet delas in i tre kategorier; 

begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Yin 2018).  

Begreppsvaliditet handlar om datainsamling, och för att kunna styrka att gjord studie har 

begreppsvaliditet så bör man använda sig utav flertalet källor som bevisning och underlag för 

sina antaganden (Yin 2018). Vid teoriinsamling har denna studie utgått ifrån flertalet källor, 

däribland böcker och artiklar skrivna av olika författare och forskare. Detta gjordes för att 

kunna bevisa att det finns stöd i tidigare forskning för olika antaganden som gjorts under 

arbetets gång. Ytterligare en faktor som stärker studiens begreppsvaliditet är att valda 

intervjupersoner arbetar i olika butikssegment med en geografisk spridning över landet. Detta 

innebar att innehållet av empirin som beskrivs har bekräftats från flera oberoende personer. 

Intern validitet handlar om att forskare ska kunna bevisa en god överensstämmelse mellan 

observationer som görs och de teoretiska idéer forskaren sedan utvecklar till sin studie, och att 

en trovärdighet till studien skapas (Bryman & Bell 2014). Vid utförandet av intervjuer till 

denna studie låg en och samma intervjuguide som grund. Respondenterna hade dock 

möjlighet att till viss del styra intervjun själva. Intervjuguiden innefattar vissa områden som 

skulle beröras och relativt öppna frågor ställdes utifrån dessa områden, där respondenten 

kunde reflektera och svara fritt utifrån sitt perspektiv. Därmed kunde vi senare se om de olika 

enheterna arbetar på liknande vis eller om enheterna hade helt olika tankesätt och arbetssätt 

gällande de miljöaspekter som studien behandlar. Att använda sig av respondenter oberoende 
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av varandra gjorde att trovärdigheten i svaren ökade då det inte fanns något skäl att tro att de 

hade blivit påverkade av varandra, vilket ökar den interna validiteten i studien.  

Enligt Bell et al. (2018) är det också viktigt att använda sig av respondentvalidering vid 

kvalitativa studier, för att som forskare kunna säkerställa att man förstått respondenten 

korrekt. Respondentvalidering kan exempelvis vara att undersökaren efter avslutad intervju 

gör en sammanställning av denna. Sammanställning görs sedan tillgänglig för respondenten 

för att han eller hon ska kunna bekräfta att undersökaren har tolkat respondenten korrekt (Bell 

et al. 2018). Respondentvalidering har använts i denna studie på så vis att en sammanställning 

av genomförd intervju har gjorts efter intervjutillfället. Sammanställningen har sedan skickats 

till respondenten som intervjun utförts på, som i sin tur har bekräftat att en korrekt uppfattning 

av respondenten gjorts.  

Extern validitet behandlar frågan om studiens resultat är generaliserbar på något utöver det 

som studien har behandlat (Yin 2018). Även om denna studie specifikt handlar om ICA 

Sverige och hur deras externa hållbarhetsrapport stämmer överens med det interna 

hållbarhetsarbetet, så kan det finnas skäl att tro att resultatet går att hänföra även på andra 

organisationer. Om resultatet av studien visar på att ICA rapporterar en försköning av 

verkligheten, och att de då använder sig av greenwashing, kan det finnas anledning att tro att 

även andra företag gör det. Nivån av greenwashing eller det rapporteringsbeteende som ICA 

Sverige har behöver nödvändigtvis inte vara specifikt bara för ICA eller livsmedelsbranschen, 

utan man skulle kunna säga att viss generalisering till andra företag kan ske.  

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att utförligt beskriva studiens alla steg och tillvägagångssätt, 

exempelvis hur datainsamlingen har gått till. Detta för att senare studier ska kunna följa 

samma steg och komma till samma slutsats som den ursprungliga studien (Yin 2018). För att 

säkerställa att denna studie innehar reliabilitet har stor fokus legat på att genomföra en 

detaljerad beskrivning av arbetets gång. I studiens metodkapitel har en tydlig beskrivning av 

tillvägagångssätt för empiriinsamling gjorts, där arbetsgången för såväl granskning av ICA 

Sveriges externa hållbarhetsrapport gjorts samt hur intervjuer har genomförts. Det har även 

förklarats hur den externa hållbarhetsrapporten ligger till grund för intervjuerna och varför 
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detta är relevant för studien. En grundlig genomgång av tillvägagångssätt har beskrivits för att 

underlätta framtida studier, vilket gör det möjligt för andra forskare att på så vis komma fram 

till liknande slutsatser genom att följa samma tillvägagångssätt.   
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4 Empiri 

4.1 ICA Gruppen 

ICA Gruppen är en verksamhet där inte bara ICA Sverige ingår utan även Rimi Baltic, ICA 

Fastigheter, ICA Banken, Apotek hjärtat och Hemtex. Kärnan i koncernen är dock 

dagligvaruhandel där mat och hälsa står i centrum. I Sverige är den största aktören inom detta 

område ICA Sverige, där ICA-handlarna driver och äger de olika enheterna (ICA Gruppen 

2018).  Bolaget grundades på 1930-talet med affärsidén att skapa stordriftsfördelar genom att 

enskilda butiker och handlare skulle ha gemensamma inköpscentraler och andra samarbeten 

inom bolaget. Denna affärsidé har alltså varit grunden till att ICA Sverige nu har blivit 

branschens största med hela 50,8% marknadsandelar med sina 1300 butiker (ICA Historien 

2017; Konkurrensverket 2018).  

ICA Gruppen (2018) beskriver vidare att trots att bolaget består av enskilda enheter så finns 

det centrala regelverk beslutade av styrelsen och detta regelverk gäller för samtliga enheter. 

En del av detta regelverk är policy kring hållbarhet, vilket är det område denna studie 

avgränsat sig till. I policyn beskrivs det att hållbarhetsaspekter ska vara integrerade i alla 

bolagets processer. Vidare beskrivs det att samtliga anställda inom bolaget bär ansvar för att 

policyn följs och att hållbarhetsarbete integreras inom det område personen i fråga ansvarar 

för. Alltså ansvarar varje chef att förmedla policyn till de anställda, och de anställda är vidare 

skyldiga att agera utefter detta. Tillsammans ska de då kunna leva upp till regelverken och 

policyn. (ICA Gruppen 2018) 

4.2 ICA Gruppens hållbarhetsrapport 

Nedanstående information framgår av ICA Gruppens hållbarhetsrapport 2018.  

Hållbarhetsrapporten har granskats i helhet för att få en förståelse för hur ICA Sverige 

externt rapporterar om sitt interna hållbarhetsarbete. Valet av områden som berörs nedan 

har begränsats till de delar som går att koppla till det arbetet enheterna kan utföra gällande 

miljö.  
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ICA Gruppen har sedan 1995 årligen publicerat en miljö- och hållbarhetsredovisning. De 

använder sig till viss del av den standard GRI ger ut, men denna har anpassats av ICA så att 

den är mer applicerbar för koncernen. Hållbarhetsarbete är inom verksamheten ett stort 

fokusområde som man dagligen arbetar med enligt hållbarhetsrapporten. Det beskrivs även att 

det finns en strävan efter att vara ledande inom samhällsansvar, dels för att man är så stora 

aktörer på marknaden men även för att de anser att hållbarhet driver långsiktig tillväxt. Sedan 

2008 har ICA Gruppen årligen framställt en väsentlighetsanalys. Grunden i 

väsentlighetsanalysen kommer från FN:s globala mål för hållbar utveckling och de policys 

ICA har. Väsentlighetsanalysen delas vidare upp i fyra kategorier där de definierar vilka 

frågor som ska vara i fokus för hållbarhetsarbetet, vilket illustreras i figuren nedan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Figuren ovan är en sammanställning av ICA Gruppens väsentlighetsanalys där punkter som är kopplade till 

miljö valts ut.  

Figur 2: Väsentlighetsanalys (ICA Gruppens Årsredovisning 2019, s.121) 

 

Det är ICAs styrelse som genom deras hållbarhetsutskott bestämmer den strategiska 

inriktningen för ICA Gruppens hållbarhetsarbete. Inom koncernen finns det ett mål om att de 

år 2020 ska vara klimatneutrala. Detta klimatmål gör att verksamheten kraftigt måste minska 

sin klimatpåverkan, vilket beskrivs i hållbarhetsrapporten. Ökad kundmedvetenhet och 

förväntningar på att vara goda samhällsaktörer ställer även högre krav på verksamheten att 

bidra med ett omfattande hållbarhetsarbete. Samhället förväntar sig att företaget är transparent 
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med sin information och öppen med både positiva och negativa miljöpåverkningar som 

koncernen orsakar.  

4.2.1 Energi och utrustning 

Det framgår av rapporten att under 2018 har stora insatser lagts på att butikerna ska öka 

energieffektiviseringen. Något som ingår i detta är användning av förnybar energi och 

genomförande av översyn på ventilation och belysning. Krav har även ställts på att en 

övergång till köldmedia med lägre klimatpåverkan ska ske. För att kunna bidra till att nå 

klimatmålen så har man höga krav på att se över sin utrustning, drift och de avtal som finns. 

ICA menar att det gäller även att kunskapen finns ute i enheterna för att en påverkning i rätt 

riktning ska kunna ske.  

4.2.2 Transport 

ICA Gruppen arbetar inom många olika områden för att minimera sin miljöpåverkan. Ett av 

dessa områden handlar om att få ner miljö- och klimatpåverkan från transporter. De arbetar 

därför med att minska antalet fordonskilometer som olika transporter orsakar. Mindre körning 

totalt är en viktig del, genom att optimera last och ha välplanerade körningar kan leveranserna 

köras färre gånger och samtidigt bli mer välfyllda. Hållbarhetsrapporten innehåller även 

information om att utsläppen av koldioxid från godstransport mellan lager och butik har 

minskat mellan åren 2016 och 2018 med nästintill hälften. De förklarar dock vidare i sin 

hållbarhetsrapport att utsläpp av växthusgaser under året minskade i lägre takt än tidigare. 

Förklaringen till detta var att det var en ökad energiförbrukning och ökade transporter till 

följd av sommarens extrema värme.  

4.2.3 Produkter, miljömärkning och förmedling 

Allt större fokus har lagts på att erbjuda sina kunder ett lokalt producerat sortiment, och man 

arbetar på flera sätt för att kunna öka detta. ICA Gruppen har sedan en tid tillbaka arbetat med 

att försöka öka andelen svenska råvaror i alla sina mejeriprodukter, även insatser för att öka 

utbudet av svenskt kött har gjorts. Svenska produkter har även fått tydligare märkning för att 

få kunderna att uppmärksamma detta mer. ICA Gruppen anser även att en ansvarsfull 
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konsumtion av kött bör ske med grund i att produktionen av kött har stor klimatpåverkan. 

Omställning till att kunna erbjuda vegetabiliska råvaror och mer hållbara proteiner för att 

kunna variera sin köttkonsumtion har redan börjat.  

ICA Gruppen förklarar i sin hållbarhetsrapport att deras plast- och papperskassar är 

klimatneutrala sedan 2017. Under det senaste året så togs ett beslut om en gemensam strategi 

för koncernen att de ska ha ett cirkulärt och hållbart plastsystem. Detta innebär att i så stor 

utsträckning som möjligt ska all plast återvinnas och ny plast ska tillverkas genom denna 

återvinning eller från förnybara källor. De skriver även att alla engångsartiklar i plast inom 

koncernen ska bytas ut till artiklar gjorda av papper eller andra biomaterial, som inte riskerar 

att leda till föroreningar i haven. 

Det finns även ett fokus på att försöka effektivisera sina inköpsrutiner där man tar ett 

miljömässigt ansvar. Leverantörer har en stor påverkan på den klimatpåverkan som sker i 

bakomvarande led. ICA Gruppen anser att genom att ha en nära samverkan med sina 

leverantörer kan man arbeta mot ett gemensamt mål och samtidigt har man ökad möjlighet till 

att ställa krav. Hantering av potentiella hållbarhetsrisker kopplade till inköp diskuteras med 

samtliga leverantörer. 

Det finns även en ambition inom koncernen att genom att guida, erbjuda klimatsmarta recept 

och ha ett brett utbud av klimatsmarta produkter och tjänster, bistå kunderna till att minska sin 

miljöpåverkan. Dessa ambitioner är i pågående arbete och anses bidra till att konsumtionen 

blir mer hållbar. Det framgår även att ICA Gruppen utökat sitt sortiment för ekologiska och 

lokalproducerade varor.  

4.2.4 Svinn och återvinning 

ICA Gruppen beskriver i den externa hållbarhetsrapporten att de arbetar hårt med att försöka 

reducera sitt matsvinn. Det har gjorts insatser för att minska matsvinnet både i butiker, lager 

och hemma hos konsumenterna. Detta gör de främst genom att arbeta med att effektivisera 

sina inköpsrutiner så att inget ska behöva slängas. Det finns även pågående samarbeten för att 

inte behöva slänga mat med kort hållbarhet, dessa samarbetspartners är exempelvis Karma 

och Food2change där maten istället säljs vidare till ett rabatterat pris. För att konsumenter ska 
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minska sitt svinn så säger ICA Gruppen att de försöker ge ut information i form av ny 

kunskap om mathantering och hållbarhet, för att på så sätt guida sina kunder till att agera mer 

klimatsmart.  

4.3 Intervjuer 

Följande information är en sammanställning av sex stycken olika intervjuer. Dessa intervjuer 

har utförts på både ICA-handlare och chefer på olika butiksformat runt om i Sverige. Val av 

områden som berörs under intervjuerna är baserade på den information som finns om 

miljömål och det interna arbetet i ICA Gruppens externa hållbarhetsrapport, och som sedan 

går att koppla till enhetsnivå. På så sätt har en bild av hur överensstämmelsen mellan den 

externa rapporten och det interna arbetet ser ut kunnat skapats. Vidare har respondenterna 

fått besvara frågor kring hur de upplever att förmedlingen mellan enhetsnivå och central nivå 

fungerar, för att på så sätt kunna koppla detta till den interna styrningen.  

 

4.3.1 Energi och utrustning 

Gällande belysning använder samtliga butiker LED-belysning för att minska sin 

energiförbrukning och de använder sig alla av förnybar energi i den mån det finns. 

Intervjupersonerna förklarar att detta är något som ICA centralt har rekommenderat till 

butiken. Gällande översyn av ventilation är processerna mer spridda mellan butikerna. Fyra av 

butikerna har gjort någon slags investering i ventilation för att minska energiförbrukningen. 

Både Maria från ICA Maxi och Sebastian från ICA Maxi förklarar att de använder sig av ett 

värmeåtervinningspaket där man använder överskottsenergi för att kyla eller värma upp 

butiken, vilket har skett på eget initiativ. De resterande två butikerna förklarar att 

ventilationen i deras butik sköts av deras hyresvärd. 

Alla respondenter talar om en ny lag som kräver att de till år 2020 ska ha bytt ut all köldmedia 

i deras kylar och frysar till det mer miljövänliga ämnet Co2. Detta blev de informerade om 

från ICA centralt där byte av köldmedia rekommenderats.  
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“Utbyte av köldmedia fick man ett mail om att det är dags att se över detta innan 2020. Det 

sker inga kontroller innan att det utförs. Men det kanske sker efter, det vet jag inte.” (Jens 

ICA Supermarket 2019) 

Alla utom två butiker har redan gjort detta byte. Dessa butiker är relativt nybyggda, så den 

nya utrustningen sattes in redan då. Ronny Supermarket och Jens Supermarket är de butikerna 

som inte bytt köldmedia ännu och detta beror på att de väntar tills de ska bygga om butiken, 

vilket förväntas ske inom en snar framtid. Samma princip gäller slutna kylar och frysar. De 

nybyggda butikerna har redan investerat i dessa för att minska energispill genom att kylan 

läcker ut i butiken, medan de resterande två väntar på nybyggnationen. En av respondenterna 

förklarar vidare att det finns skillnader mellan butiksformat gällande möjlighet att göra 

investeringar av denna typ. 

”För att kunna konvertera en kylanläggning i en butik, så börjar det billigaste alternativet 

någonstans på 2 miljoner och det är mycket pengar för en liten rörelse och den finansieringen 

är det inte alla butiker som har.” (Sebastian ICA Maxi 2019) 

Detta tillsammans med den framtida byggnationen ligger då till grund av att de Supermarket-

butikerna som intervjuats inte har bytt ut de gamla kylanläggningarna. Ett byte till slutna 

kylar och frysar innebär trots investeringssumman stora fördelar gällande energiförbrukning, 

förklarar en av respondenterna. 

“Detta gör att vår butik på nästan 2,5 tusen kvadratmeter har en lägre elräkning än vår 

gamla butik som var på tusen kvadratmeter, vilket är helt otroligt när man ändå har dubbel 

omsättning.” (Erik Kvantum 2019) 

Erik Kvantum (2019) förklarar vidare att denna typ av investering är något som 

rekommenderas från ICA centralt. Dessa rekommendationer är vidare inget krav om inte 

butikerna ska certifieras som en “miljöbutik”, i detta fall måste butiken byta till de nya 

kylsystemen och kunna påvisa detta.  
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4.3.2 Transport 

Majoriteten av all transport till butiker sker från ICA centralt, vilket innebär att det också är 

de som tar beslut kring hur varorna ska transporteras. Samtliga butiker är överens om att de 

inte har sett någon förändring i antal leveransdagar de senaste åren utan det kommer dagliga 

leveranser. Butikerna tycker däremot att de ser en skillnad i uppfyllnadsgrad i lastbilarna och 

att det följaktligen blir ett färre antal leveranser per dag.    

“Det är en ständig optimering när det kommer till uppfyllnadsgraden, och bilarna är ofta helt 

fulla. Ibland får även en extra bil köras med leveranser, då de inte får med allt i en last.” 

(Maria ICA Maxi 2019) 

Vidare förklarar butikerna att de lägger tillit till att ICA centralt tar ansvar kring hur varorna 

transporteras och att detta ska ske på ett hållbart sätt.  

Den beställning av varor som sker externt utanför ICAs centrallager sker nästan uteslutande 

från närområdet och ofta från små leverantörer. Ronny ICA Supermarket berättar däremot att 

mycket av hans inköp också sker från mellanöstern då detta är något hans kunder efterfrågar. 

Samtliga butiker tar själva inte hänsyn till typ av leverans vid köp av externa leverantörer. 

Leverantörerna ska dock godkännas centralt, men om de ställer några krav på hur varorna 

levereras har intervjupersonerna ingen vetskap om.  

Tre av butikerna har i dagsläget e-handel, medan en fjärde håller på att införskaffa detta. 

Denna e-handel innebär att butikerna antingen kan leverera ut matkassarna till kunderna, eller 

att de själva får hämta färdigpackade matkassar i butik. De butiker som redan bedriver e-

handel använder sig av dieselbilar för att leverera ut till kunder. Vid val av bil har samtliga 

butiker sökt efter mer miljövänliga alternativ av fordon, men respondenterna förklarade att det 

inte fanns något utbud av sådana kylbilar vid den tidpunkt de köptes in, och därav valdes 

dielselbilar.  Butiken som snart ska införskaffa e-handel beskriver dock en annan riktning då 

han berättar att de nu har beställt två hybridbilar som går på både el och bränsle för att 

leverera ut till kunder. Dessa fyra butiker beskriver alla att hänsyn tas eller kommer tas till 

transportsträckor. De förklarar att man alltid försöker samköra och minska sträckorna, både 

för att det är bra för miljön men också för att bespara tid och pengar. 
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4.3.3 Produkter, miljömärkning och förmedling 

När det kommer till märkningen av miljövänliga produkter så svarar samtliga respondenter att 

detta sker främst genom etiketter som finns på varorna, men även genom skyltning. Gällande 

skyltning så bistår ICA centralt med ett dataprogram för dessa skyltar där märkningar som 

“välj eko” och “bra miljöval” finns att ta del av. Deltagarna till denna studien förklarar att 

användandet av detta skyltningsprogram inte är något krav från ICAs håll, men samtliga 

använder ändå det som ICA rekommenderar.  

“Det styrs inte utan det är en rekommendation att använda skyltarna, sen är det varje butik 

som tar beslut på hur de skyltar upp i butiken. Vi är ju egenföretagare allihopa men däremot 

så har vi ju tillgång till att hämta in och vi får rekommendationer på vad vi ska skylta upp.” 

(Ronny Kvantum 2019) 

Marknadsföringen av dessa miljövänliga produkter sker främst från central nivå, bland annat i 

form av tidningar som koncernen skickar ut, men också i sociala medier och via skyltning. 

Två av respondenterna till studien förklarar att de försöker utforma flera kampanjer än de som 

ICA centralt anordnar, där miljövänliga produkter ingår. När detta är aktuellt förklarar även 

respondenterna att de får bra stöd och hjälp från ICA på hur de ska gå tillväga för att lyckas 

med kampanjerna.  

Slutligen berättar fem av sex respondenter att de har, eller är i processen i att få, en 

miljöcertifiering. Det har framkommit att det inte är något krav från ICA Sverige att butikerna 

har en miljöcertifiering. Däremot finns en större vilja och intresse från central nivå att större 

butiker såsom Maxi och Kvantum har denna miljöcertifiering. ICA centralt tar ansvar för att 

säkerställa att butikerna uppfyller de krav som finns för att få denna miljöcertifiering.  

“Miljömärkningen är ju en certifiering och det följs ju upp hur vi arbetar för att få den 

certifieringen. Vi har kvalitetscoacher som är hos oss varannan månad och följer upp med 

både matsäkerhet och miljömärkningar. Så vi får den hjälpen från konsulter som jobbar på 

ICA centralt.” (Sebastian ICA Maxi 2019) 

Hälften av respondenterna anser att de i viss grad försöker guida och inspirera sina kunder till 

att köpa mer hållbara alternativ, och att detta då sker genom skyltningar i butiken. Jens från 
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ICA Supermarket berättar att de genomför olika kampanjer och aktiviteter för att guida sina 

kunder i rätt riktning.  

”Om man ser till lokalproducerat som miljömässig påverkan så gör vi det. Där är vi ett 

föredöme när det gäller sådant, eftersom vi lyfter alla våra externa leverantörer ganska 

mycket. Vi är med i kampanjer när det gäller hela kommunen [...] Vi gör det lilla extra men 

det finns mycket kvar tycker jag.” (Jens Supermarket 2019) 

När det kommer till produkter så svarar respondenterna att de prioriterar svenska produkter 

framför utländska, och att de försöker ta in svenska produkter i den mån det går. De menar 

också att det är efterfrågan som styr, och att efterfrågan på just svenska produkter ökat under 

de senaste åren. Butikerna beskriver vidare att de köper in varor såsom kött, mjölk, ägg, frukt 

och grönsaker från lokala leverantörer i den mån det går. Eftersom flera varor är 

säsongsbaserade går det inte alltid att köpa in i lika stor utsträckning året om och volymerna 

som enheterna behöver köpa in går inte alltid att nå från lokala leverantörer. Två av våra 

respondenter beskriver också att de själva styckar och maler kött i butik, och att detta då är 

svenskt kött från lokala leverantörer. De berättar också att detta inte är något som ICA har 

bestämt att de ska göra, utan detta har skett på eget initiativ. Hur dessa närproducerade varor 

kommer in i sortimentet skiljer sig från butik till butik. Vissa säger att det är butikerna själva 

som tar kontakt med lokala leverantörer, medan andra säger att det är de lokala leverantörerna 

som kontaktar dem. Enligt våra respondenter så finns en funktion i ICAs intranät, där man 

kan ta del av lokala leverantörer inom närområdet. De menar att ICA har utformat denna 

funktionen för att hjälpa de på enhetsnivå att lättare kunna hitta, och dela med sig av, lokala 

leverantörer. På så sätt kan olika ICA-butiker inom samma område få upp ögonen för en lokal 

leverantör och ta kontakt med denna. 

Studiens deltagare beskriver att det under den senaste tiden har skett en stor satsning vad 

gäller vegetariska och veganska alternativ från ICA centralt, och samtliga respondenter 

förklarar hur de försöker följa denna satsning även på enhetsnivå genom att ta in olika 

alternativ av sådana varor. Många av butikerna tar också egna initiativ för att lyfta fram de 

vegetariska och veganska alternativen, och det beskrivs hos flera butiker att de har en samlad 

plats för produkterna för att underlätta för kunden.  
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”Dessa varor anser vi att vi lyfter fram med till exempel egna hyllor och skyltmaterial som 

lyfter varorna. Den finns en ökad efterfrågan på dessa varor. Vi gör även Facebook-inlägg 

och direktreklam i marknadsföringen av produkterna.” (Jens Supermarket 2019) 

ICA centralt tar ställning till ingredienser som är kopplade till miljöförstöring, exempelvis 

palmolja och mikroplast, då vissa produkter har tagits bort från sortimentet. Samtliga butiker 

menar att de litar på ICAs ställningstagande i dessa frågor, och jobbar därför inte aktivt själva 

med att titta på vilka ingredienser varorna som köps in från ICA Sverige har. Engångsartiklar 

i plast är ett exempel på produkter som kommer försvinna helt från ICAs egna sortiment, så 

om butikerna vill fortsätta köpa in sådana produkter får de vända sig till externa leverantörer. 

När vi frågar respondenterna om de kommer köpa in sådana engångsartiklar från externa 

leverantörer, är svaren enhetliga från samtliga. 

”Nej det vore jättekonstigt om vi som profilerad butik skulle göra det. Vi följer ICAs 

rekommendationer blint där så vi byter ut så mycket som det bara går. Vi kommer byta ut till 

det som kommer från ICA centralt.” (Jens Supermarket 2019)  

Samtliga respondenter som ingått i denna studie svarar att de kommer jobba för att själva få 

bort engångsartiklar från sitt sortiment i butiken. De förklarar att de vill följa ICAs 

rekommendationer, och flera förklarar också att de vore underligt om butikerna inte följde de 

rekommendationer som ICA har framställt.  

4.3.4 Svinn och återvinning  

Alla respondenter anser att de arbetar med att effektivisera sina inköp för att på så sätt minska 

sitt svinn. Det finns ett automatiserat inköpssystem som alla ICA-butiker har tillgång till, som 

fungerar som ett hjälpmedel för denna effektivisering. Erik Kvantum beskriver att i detta 

system kan man ställa in beställningspunkter, om man då skulle ha mycket i hyllan av en vara 

går det att justera beställningspunkten till en lägre nivå så att det inte förekommer ett överflöd 

av varor i butiken. Han beskriver vidare att genom detta hjälper systemet till att dra ner 

potentiellt svinn, samtidigt som det effektiviserar inköpen. Ronny Supermarket nämner att om 

man märker att en vara inte säljs så plockar man bort den från sortimentet, vilket enligt 

honom gör att svinnet minskar. Hälften av respondenterna arbetar även med att informera och 



 

46 

 

utbilda personalen om hur de ska hantera varor på rätt sätt, för att på så sätt få ner svinnet. Det 

ligger även som daglig rutin för samtliga att gå igenom varor som är på väg att gå ut i datum. 

Alla respondenter nämner även att de registrerar sitt svinn för att på så sätt kunna ha koll på 

dess volym. Två av respondenterna, en Supermarket- och en Kvantum-butik, nämner att en av 

faktorerna som gör att de arbetar mycket med att få ner sitt svinn är att det försvinner mycket 

pengar om svinnet är för högt.  

”Vi gör det för att vi får ett bättre resultat och så blir det ju win-win att man kan ha det som 

miljömål också. Kostar ju att slänga grejer också, det är onödigt” (Erik Kvantum 2019) 

Alla butiker, förutom en Supermarket, sänker priset på varor som har kort datum för att dra 

ner på det som slängs i butiken. Supermarket-butiken arbetar istället med appen Karma där 

man lägger ut varorna för att sedan sälja ut varor med kort datum till kunder. Hälften av 

respondenterna skänker även bort gamla varor av frukt, grönsaker och bröd till bönder eller 

företag. Sebastian Maxi nämner att de även arbetar med att få ner svinnet på kolonialvaror 

som har trasig förpackning eller liknande, de tar även väl hand om varor som snart går ut eller 

börjar bli för dåliga för att sälja.   

”Vi har som exempel en juicebar som är rätt unik, vi är inte ensamma om det med vi är en av 

få som har det. Där gör vi näringsrika och nyttiga juicer av frukt som vi då slipper slänga. Så 

det är både nyttigt för kroppen men också bra för att vi räddar svinn. Sen lagar vi också 

fisksoppa med fisk som vi inte kan sälja i butiken så vi räddar det svinnet också. Så vi 

försöker ta tillvara på alla våra råvaror.” (Sebastian Maxi 2019) 

Vid frågan om respondenterna anser att de påverkar sina kunder att minska sitt matsvinn är 

svaren tvetydiga, tre av respondenterna svarar nej. Det är dock ingen som direkt svarar ja, 

men de ger exempel såsom att de pratar med kunder om skillnader mellan bäst före datum och 

sista förbrukningsdag. Ett annat exempel är att det ges ut recept om hur man kan laga mat 

med rester för att slippa slänga mat och även att butikerna själva ska ha bra kvalitet på varor 

för att konsumenter på så sätt ska slippa slänga mat. Erik Kvantum som svarar nej på denna 

fråga säger att han inte vet om det är deras roll, utan att konsumenterna har ett eget förstånd 

som de får använda.  
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Det nämns att det finns hjälp och stöd från central nivå att få, om en butik skulle vilja ha hjälp 

att minska sitt svinn. ICA centralt kan då bistå med en kvalitetscoach som granskar butiken 

och hjälper denna att få ner sitt svinn. Jens Kvantum och Sebastian Maxi säger att ICA 

centralt inte kan gå in och se hur mycket de har lagt in som svinn, men om de skulle fråga så 

hade de gett ut informationen. Erik Kvantum säger att det är det som syns i bokslutet som de 

på central nivå kan se, medan Ronny Supermarket säger att ICA centralt kan se dessa siffror i 

datorn.  

4.3.5 Direktiv och egna initiativ 

Respondenterna fick frågan om de får några direktiv uppifrån kring vad som förväntas göras 

gällande hållbarhet. De flesta av butikerna ville inte riktigt kalla det direktiv, utan snarare 

riktlinjer eller rekommendationer. Detta är något som alla butiker får men det är inget som är 

obligatoriskt utan enheterna själva får välja i vilket utsträckning de efterföljs. Samtliga 

respondenter säger att de försöker efterfölja dessa riktlinjer, dock nämner några att de skulle 

kunna bli bättre. Det nämns att alla ICA-butiker är fristående, men att det syns att central nivå 

har en vision om hur enheterna ska arbeta.  

”Jag skulle teoretiskt sett kunna nonchalera deras riktlinjer rakt av genom att köra mitt egna 

lilla race här. Sen är det ju så att det här är en stor fråga på marknaden så jag tycker 

personligen att man ska följa riktlinjerna när det gäller miljö.” (Peter Kvantum 2019) 

Sebastian Maxi som tidigare arbetat på central nivå som marknadschef säger att riktlinjerna 

för Maxi, Kvantum och Supermarket skiljer sig åt.  

“Det har lite att göra med att det är en investeringsskillnad. Att företagarna och handlarna 

som driver en Supermarket, i alla fall de mindre enheterna som omsätter lite i pengar, har ju 

mindre ekonomiska resurser vilket gör att de har kanske svårare att investera i teknik som gör 

att de kan bli riktigt klimatneutrala. Till skillnad från oss som är lite större och har lite mer 

ekonomiska muskler att kunna investera och ligga i framkant, och att göra det själva. Som 

liten butik är man kanske beroende av att få hjälp och bidrag från staten eller motsvarande 

för att kunna göra den typen av investering.” (Sebastian Maxi 2019) 
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Förmedlingen av riktlinjerna från central nivå angående hållbarhet anser alla respondenter, 

förutom Jens Supermarket, är bra och tydliga. Jens säger att det är svårt för butiken att bryta 

ner riktlinjerna som förmedlas via intranätet till vad som gäller deras butik. Denna förmedling 

till butikerna sker enligt respondenterna genom att det skickas information via mail, möten 

några gånger per år samt genom ICAs intranät där de kan se all ny information löpande hela 

tiden. På dessa möten kan central nivå ta upp olika rekommendationer om hur enheterna ska 

arbeta, och tips på hur dagliga rutiner i enheterna kan utföras i enlighet med 

rekommendationerna. Peter Kvantum nämner även att alla Kvantum-butiker i deras region har 

valt att träffas en gång i månaden för att få mer input om vad olika butiker gör gällande 

miljöområdet. Han beskriver vidare att man där kan få mer tips och idéer om hur man kan 

förbättra sitt egna arbete. Sebastian Maxi beskriver att även om ICA förmedlar ut sina mål 

gäller det att få med alla på tåget, och det är det som är utmaningen enligt honom.  

”De större butikerna med mer personal har bättre koll än vad de mindre enheterna har då de 

kanske inte tar sig tid att gå på möten och ta till sig den information som finns på samma sätt, 

där brister det, det vet jag.” (Sebastian Maxi 2019) 

Hälften av respondenterna har märkt att riktlinjerna har ökat under de senaste åren. Jens 

Supermarket berättar att genom sin pågående expansion till att bli en Kvantum-butik så har 

han sett förändring. ICA har nämligen ett ökat intresse för att butiken då ska få en 

miljöcertifiering och ger därmed ut mer information via mail till butiken om hur man kan 

arbeta mer hållbart. Han ser därmed att det finns en ökad vilja från central nivå att bli bättre 

inom området för miljö när expansionen av butiken sker.  

Det framgår att ICA centralt inte kontrollerar om dessa riktlinjer följs av butikerna om inte 

butiken ska bli miljöcertifierad, då måste man kunna uppvisa att butiken uppfyller de kriterier 

som krävs. Maria Maxi nämner att det inte finns några andra kontrollverktyg och ingen 

speciell uppföljning sker, inget rapporteras till ICA centralt hur de arbetar med dessa 

riktlinjer. Det är dåligt med kanaler att informera uppåt vad som görs lokalt. Jens Supermarket 

vill se att kontakten mellan enheterna och central nivå ska bli bättre, det gäller både vad som 

ska göras och vad enheterna gör. Flera av enheterna sammanställer sitt hållbarhetsarbete, men 

detta är för eget bruk och inget som ICA centralt tar del av. Om man däremot väljer att gå 
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med i en miljöcertifiering så sker det kontroller, ICA hjälper då till och stöttar med en 

kvalitetscoach.  

Alla butiker arbetar på något vis med att informera sin personal om hur de arbetar med 

hållbarhet, vilket kan ske genom nätutbildningar som ICA centralt ger ut, eller via workshops 

och personalmöten. Det framgår dock tydligt att det skiljer sig åt mellan enheterna i vilken 

utsträckning dessa utbildningar av olika slag sker. Det är vissa som har möten någon gång 

ibland medan andra försöker informera och utbilda personalen mer frekvent. Alla 

respondenter förutom en Kvantum-butik anser att de tar egna initiativ till att agera mer 

miljösmart. Anledningen till att denna butik inte tar några egna initiativ är för att han anser att 

den miljöcertifiering som de har räcker. De initiativ som övriga butiker tar skiljer sig dock åt. 

En Supermarket-butik talar om källsortering och återvinning, medan en Maxi-butik pratar om 

samarbeten med andra butiker för att hjälpa och få in mer lokala leverantörer. Sebastian Maxi 

beskriver även ett av deras initiativ:  

“Vår handlare är intresserad att investera i vertikal-odling som är containrar som man sätter 

på sin egna tomt så man kan odla örter exempelvis. Det finns det planer på att göra till nästa 

år.” (Sebastian Maxi 2019) 

Frågan ställdes till intervjupersonerna huruvida de har tagit del av hållbarhetsrapporten. En av 

respondenterna hade inte tagit del av den över huvud taget, medan resterande enbart hade 

skummat igenom den.  
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5 Analys 

Efter sammanställning av teorierna kring greenwashing, VDT och legitimitetsteorin har dessa 

kunnat analyseras mot hur överensstämmelsen mellan ICA Sveriges externa 

hållbarhetsrapport och interna hållbarhetsarbete ser ut. Analysen nedan är uppdelad i de 

områden som ICA Sverige arbetar med miljömässig hållbarhet på enhetsnivå, för att kunna se 

hur överensstämmelsen mellan de interna prestationerna och den externa rapporten ser ut för 

de olika områdena. Vidare har teorier om intern styrning och styrverktyg legat till grund för 

analys kring hur förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer gällande det interna 

arbetet med miljömässig hållbarhet fungerar mellan central- och enhetsnivå. 

 

5.1 Energi och utrustning 

Inom områdena för energi och utrustning av olika slag blir det tydligt att ICA Sverige är 

sanningsenliga i sin externa hållbarhetsrapport, då respondenterna som deltagit i denna 

undersökning bekräftar att interna prestationer utförs så som rapporten beskriver att de gör. 

Den externa rapporten beskriver att ICA har gjort stora insatser för att öka sin 

energieffektivisering i hela verksamheten. Respondenterna bekräftar att energieffektivisering 

sker på de olika enheterna, då de berättar om hur de använder sig av olika energisnåla 

alternativ och förnybar energi, samt att investeringar har gjorts för att ersätta gamla 

kylanläggningar och köldmedium till mer miljövänliga alternativ. Analysen som görs är 

därmed att överensstämmelsen mellan den externa hållbarhetsrapporten och det interna 

hållbarhetsarbetet är god, när det gäller områdena för energi och utrustning. Att dessa delar 

överensstämmer stämmer också bra överens med vad Clarkson et al. (2008) beskriver om 

VDT, vilket är att företag som presterar bra internt också vill visa upp detta på ett ärligt vis i 

sina externa rapporter. Anledningen till att ICA i sin externa hållbarhetsrapport presenterar 

olika arbeten och initiativ som tas för att energieffektivisera sin verksamhet kan handla om att 

de på ett ärligt vis vill visa sina goda hållbarhetsprestationer för sina intressenter, vilket i sin 

tur skulle kunna vara för att de vill öka sitt marknadsvärde. Detta är enligt Hummel och 
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Schlick (2016) en orsak till att företagen externt ger ut sanningsenlig information till sina 

intressenter, och vår tolkning är att det även skulle kunna stämma in på ICA.  

VDT handlar dock om att ge ut mer information än vad som är obligatoriskt att ge ut, för att 

på så sätt signalera till omvärlden att man tar mer ansvar än sina konkurrenter (Shehata 2014; 

Campbell et al. 2001). Enligt 6 kap. 12§ Årsredovisningslagen (1995:1554) så ska de mest 

väsentliga frågorna tas upp i den externa rapporten, så man som läsare får en förståelse för 

vad företaget gör och vilka konsekvenser som företaget förorsakar miljön. Detta gör lagen 

relativt diffus, då den egentligen inte ger några konkreta riktningar på vad som måste vara 

med i hållbarhetsrapporten. Det blir då svårt att dra en linje och avgöra vad som är 

obligatoriskt och vilken information som är frivillig i ICAs externa hållbarhetsrapport. Vi 

anser efter analys av den externa rapporten att flera delar som ICA presenterar innehåller 

mycket information, som kanske inte ingår i det som är obligatoriskt. Samtliga områden, inte 

bara de för energi och utrustning, är utförligt beskrivna och vi anser inte att all information 

som ICA förmedlar är tillräckligt väsentlig för att gå under det som är obligatoriskt enligt lag. 

Därmed anses mycket information i ICAs externa hållbarhetsrapport vara frivillig. Det finns 

andra teorier utöver VDT som handlar om att ge ut mer information än vad som är 

obligatoriskt, bland annat legitimitetsteorin (Shehata 2014). Det som skiljer de olika teorierna 

åt är hur sanningsenliga man är i det man rapporterar om, där det i legitimitetsteorin förklaras 

att man rapporterar externt för att skapa en bild av att företaget internt presterar bättre än vad 

man faktiskt gör (Shehata 2014). Enligt vår analys så stämmer detta inte in på området för 

energi och utrustning, där ICA är ärliga i att det som rapporteras externt också utförs på de 

olika enheterna. Därmed anses VDT ha en bättre överensstämmelse med ICA Sveriges 

rapporteringsbeteende gällande området för energi och utrustning, än vad legitimitetsteorin 

har. Det går även att bekräfta att ingen greenwashing förekommer inom detta område, då 

greenwashing sker för att missleda eller påverka intressenter att tro att företaget agerar bättre 

än vad man i verkligheten gör (Berron et al. 2015; Huang & Chen 2015). Vad vi kan se från 

respondenternas svar så arbetar man på alla enheter med energieffektivisering, och flera 

investeringar i utrustning har skett och kommer ske för att minska deras miljöpåverkan. Detta 

gör att vi inte ser några skäl till att tro att ICA försöker missleda intressenter när det gäller 

området för energi och utrustning, då det här finns en god överensstämmelse mellan den 

externa hållbarhetsrapporten och det interna hållbarhetsarbetet.  
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5.2 Transport 

När det kommer till transporters miljöpåverkan så beskriver ICA i sin externa 

hållbarhetsrapport att de jobbar för att försöka minska denna genom att minska antal 

fordonskilometer, optimera lasten och ha välplanerade körningar till butiker. Respondenterna 

bekräftar detta till viss del. När det kommer till de respondenter som erbjuder e-handel, eller 

är i processen av att skaffa e-handel, beskrivs det också att de arbetar ur miljöhänsyn när det 

kommer till transporten av varor ut till kunder. Detta handlar bland annat om att butikerna 

försöker planera sin körning för att minska körsträckan, och att man har tagit hänsyn till olika 

miljöaspekter vid inköp av bilar till sådana transporter. Därigenom överensstämmer 

rapportens beskrivning om att minska transporternas miljöpåverkan med det interna arbetet. 

När det gäller leveranser till enheterna så menar respondenterna att de har sett en förändring 

av transporter, där det nu förekommer färre leveranser per dag än tidigare och att lastbilarna 

har bättre uppfyllnadsgrad än tidigare. Däremot förklarar respondenterna att förändringen av 

uppfyllnadsgrad och antal leveranser av varor till deras butiker gäller för de transporter som 

kommer från ICA centralt, och inte de externa leverantörer som butikerna använder sig av. 

Respondenterna säger även att den största delen av alla transporter kommer från ICA internt 

men till viss del får enheterna även in varor från externa leverantörer, dessa leverantörer 

måste dock godkännas av ICA centralt. Med tanke på att det även förekommer transporter 

från externa leverantörer och att dessa då har en påverkan på miljön blir det svårt att avgöra 

hur sanningsenliga ICA faktiskt är gällande denna delen i den externa hållbarhetsrapporten. 

Det beskrivs tydligt att de jobbar med att minska transporternas miljöpåverkan, men vilka 

krav som ställs på externa leverantörer framgår inte och detta är inte heller något som 

respondenterna vet något om.  

Trots att det framgår vid intervjuerna att ICA till viss del jobbar för att minska transporternas 

miljöpåverkan, så blir det svårt att utläsa från rapporten vad de faktiskt gör gällande externa 

leverantörer, då vår tolkning är att det som framgår i rapporten gäller för interna transporter. 

Därmed finns det visst tvivel i om ICA Sverige verkligen arbetar med alla sina leverantörer på 

samma sätt, då det inte nämns i hållbarhetsrapporten hur man arbetar med de externa 

leverantörerna. Att dölja information på detta vis går i linje med vad Bowen & Aragon-Correa 
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(2014) nämner om greenwashing. De beskriver att selektivt framhäva positiva aspekter utan 

att fullständigt upplysa om de negativa aspekterna är något som företag kan göra när de 

använder sig av greenwashing vid förmedling av information, och att detta görs för att på så 

sätt skapa en bättre företagsbild. Det kan vara så att ICA väljer att rapportera om den interna 

transportens positiva aspekter, som de faktiskt presterar bra inom, samtidigt som de väljer att 

inte nämna något om de alternativt negativa aspekterna av transporten från externa 

leverantörer, vilket går i linje med greenwashing. Greenwashing behöver enligt Mahoney et 

al. (2013) inte betyda att man ger ut falsk information, utan att viss negativ information inte 

visas upp just för att man försöker påverka samhället att tro att man är bättre än vad man 

egentligen är. Med detta som grund så görs bedömningen att ICA inom detta område 

använder viss grad av greenwashing. Vår tolkning är att de externa leverantörernas 

miljöpåverkan möjligtvis inte rapporteras om för att detta kan ses som negativ information, 

och ICA väljer då att inte rapportera om detta i hopp om att intressenter ska fokusera på de 

goda hållbarhetsprestationerna som de har gällande interna leverantörer. Detta beteende går 

även att förklaras med legitimitetsteorin, som enligt Deegan och Unerman (2011) handlar om 

att organisationer försöka dra till sig uppmärksamhet till de områden inom miljö som de har 

presterat bra inom, men döljer den negativa informationen. Det kan tolkas som att ICA har 

gjort precis detta för de externa leverantörerna, då ingen information om hur de jobbar med att 

minska deras miljöpåverkan tas upp i den externa hållbarhetsrapporten. Däremot har de tagit 

upp de positiva aspekterna gällande intern transport som de presterar bra inom. Inom både 

legitimitetsteorin och greenwashing så anses samhällets godkännande vara avgörande för 

företagets överlevnad (Mahoney et al. 2013; Deegan & Unerman 2011). Vår tolkning är 

därför att anledningen till att ICA möjligen döljer information i sin hållbarhetsrapport om 

transporter och leverantörer handlar om att de försöker få denna acceptans, och vinna 

legitimitet hos intressenter.  

Det som dock framgår från granskning av hållbarhetsrapporten vad gäller externa leverantörer 

är att ICA värnar om att hjälpa butikerna att använda sig av lokala leverantörer för att kunna 

erbjuda kunder ett lokalproducerat sortiment. Om ICA skulle ställa höga krav på hur dessa 

lokala leverantörer transporterar varor till butikerna, hade det kanske blivit svårt för 

leverantörerna att klara ICAs uppställda krav och därigenom hade det försvårat arbetet för 

enheterna att ta in externa leverantörer från närområdet. Det kan tänkas att en avvägning från 
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central nivå har gjorts när det gäller de externa leverantörerna, och att ICA inte ställer samma 

krav på dem som de gör på leverantörerna som ICA köper in från, till sitt centrallager, just för 

att de vill främja en levande landsbygd och kunna erbjuda kunder ett lokalproducerat 

sortiment. Detta skulle då kunna vara en orsak till att det inte nämns i den externa 

hållbarhetsrapporten hur ICA arbetar med externa leverantörer och deras miljöpåverkan. 

Enligt Graham J. et al. (2005) finns det även nackdelar med att lägga sig på en alltför hög nivå 

vad gäller att externt förmedla om sina interna prestationer, då det kan vara svårt att bibehålla 

den höga nivån av de interna prestationerna för företaget i framtiden. En anledning till att ICA 

inte skulle vilja rapportera om alla sina goda prestationer inom transporter kan alltså vara att 

de är rädda för att inte kunna prestera lika bra inom området i framtiden. Därför skulle det 

kunna vara så att de gör ett medvetet val att inte lägga sig på en alltför hög nivå när de 

förmedlar sina interna hållbarhetsprestationer via den externa hållbarhetsrapporten. Om olika 

intressenter i framtiden genom hållbarhetsrapporten skulle se att prestationerna försämrats 

över tid skulle det kunna påverka deras förtroende för företaget, och då leda till negativa 

effekter för ICA.   

Deegan och Unerman (2011) beskriver att företag som rapporterar inom ramen för 

legitimitetsteorin försöker dölja vissa aspekter som de presterar dåligt inom. Det visar sig vid 

granskning av ICAs externa hållbarhetsrapport att de gör det motsatta inom vissa områden, 

och visar till exempel i sin hållbarhetsrapport att mängden utsläpp i själva verket ökade under 

2018. De gav även en förklaring på att detta grundade sig i sommarens extremväder. Att ICA 

är ärliga i sin rapport om sina ökade utsläpp går emot legitimitetsteorin, och tyder istället på 

att de rapporterar på ett ärligt vis även om negativa aspekter. Denna typ av rapportering går 

istället i linje med VDT och att företag vill vinna förtroende för samhället genom att 

rapportera på ett öppet och transparent vis (Hummel & Schlick 2016). Genom att rapportera 

på detta öppna och transparenta vis så minskar informationsasymmetrin mellan externa 

intressenter och företaget, vilket i sin tur leder till att förtroendet för företaget växer genom att 

visa att ingen information göms undan (Sunaryo & Saripujiana 2018; Healy & Palepu 1993). 

Att rapportera på ett ärligt vis även när det kommer till negativa aspekter av företagets 

miljöpåverkan visar att man inte försöker dölja några aspekter av sin påverkan på miljön. Det 

kan vara så att ICA vill visa upp för sina intressenter att de inte bara har koll på positiva 

aspekter av sitt miljöarbete, utan även den negativa miljöpåverkan de förorsakar. ICAs 
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rapporteringsbeteende inom detta område förklaras därför med hjälp av VDT, och att det kan 

vara så att de vill öka förtroendet hos externa intressenter genom att visa att de är medvetna 

om hur de påverkar miljön även negativt. Intressenters förtroende för ICA kan därmed 

stärkas, då man visar att ingen information göms undan. 

5.3 Produkter, miljömärkning och förmedling  

ICA beskriver i sin externa hållbarhetsrapport att stort fokus läggs på att erbjuda kunder ett 

lokalproducerat sortiment, som också respondenterna berättar att de arbetar aktivt med på 

enhetsnivå. Det beskrivs vid intervjuerna att enheterna på olika sätt arbetar för att ta in lokala 

leverantörers varor i sortimentet, och att det finns en funktion i ICAs intranät där olika butiker 

kan ta del av varandras lokala leverantörer. Att en sådan funktion har utformats av ICA för att 

underlätta för enheterna att hitta lokala leverantörer är ett tecken på att de faktiskt arbetar för 

att kunna öka utbudet av lokalproducerade produkter i butiken, och att det interna arbetet ser 

ut att stämma överens med det som rapporteras externt i hållbarhetsrapporten.  

Det råder även en god överensstämmelse mellan de mål i hållbarhetsrapporten och det interna 

arbete som syftar till att öka utbudet av svenska produkter, då respondenterna förklarar att de 

prioriterar att ta in svenska produkter i den mån det går. Samma sak gäller för satsningen som 

ICA presenterar i rapporten att de har gjort gällande vegetabiliska produkter. Respondenterna 

bekräftar denna satsning och berättar hur de även tar egna initiativ för att kunna erbjuda 

kunden ett bredare sortiment av bland annat vegetariska och veganska produkter. Att ICA 

satsar på att få in mer svenska, vegetariska och veganska produkter samt att de aktivt arbetar 

med att få in lokalproducerade varor överensstämmer med vad de externt rapporterar om. 

Detta går därmed i linje med vad Clarkson et al. (2008) beskriver om VDT, där företag med 

bra interna hållbarhetsprestationer även rapporterar externt om detta på ett tillförlitligt vis. 

Anledningar till detta kan då vara att företag som internt presterar bra också vill visa upp det, 

för att på så sätt sticka ut från sina konkurrenter. Enligt Graham J. et al. (2005) kan det vara så 

att företag rapporterar på ett tillförlitligt vis för att vinna förtroende från olika intressenter i 

samhället. Orsaken till att ICA kan tänkas välja detta rapporteringsbeteende skulle kunna vara 

att de vill minska osäkerheten kring företagets framtidsutsikter, genom att ge ut information 

som visar att de internt arbetar med att minska sin miljöpåverkan. I deras externa 
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hållbarhetsrapport ger de konkreta exempel på hur de hjälper lokala leverantörer och hur de 

arbetar med att få in mer svenska varor i sitt sortiment, vilket är två exempel på hur de arbetar 

för att minska sin miljöpåverkan. Respondenterna bekräftar även att denna information är 

sann, vilket visar att ICA rapporterar på ett transparent och tillförlitligt vis vilket går i linje 

med VDT.  

Det framgår i ICAs externa hållbarhetsrapport att engångsartiklar i plast ska bytas ut till 

artiklar gjorda av papper eller biomaterial, vilket beskrivs som ett stort miljöinitiativ från 

deras sida. Enligt respondenterna är detta även något som håller på att ske i butikerna, då ICA 

centralt kommer ta bort alla dessa varor från sitt sortiment inom en snar framtid. 

Respondenterna säger även att de inte kommer ta in liknande varor i plast från externa 

leverantörer, då det går emot rekommendationer från central nivå. Eftersom detta är något 

som kommer ske i framtiden så blir det svårt att analysera hur sanningsenligheten och 

överensstämmelsen är mellan den externa rapporten och det interna arbetet. Men då ICA 

redan har börjat ta bort vissa av dessa plastprodukter och att butikerna nämner att de inte 

heller tagit in dessa från externa leverantörer ännu, så finns det skäl att tro att enheterna 

kommer följa detta även i framtiden. Forskning som Ramus och Montiel (2005) utfört 

beskriver att företag som håller på med greenwashing förmedlar felaktig information kring 

hållbarhetsprestationer utan att företaget har några intentioner att implementera detta in i 

företaget överhuvudtaget. Enligt vår analys så går detta inte i linje med vad ICA håller på att 

utföra vad gäller engångsartiklar i plast. Detta är något som de externt går ut med att de 

kommer göra och respondenterna bekräftar även att det är något som faktiskt håller på att ske, 

då vissa plastprodukter redan har försvunnit ur sortimentet. Därmed anser vi att ICA inom 

detta område inte utför någon greenwashing överhuvudtaget.  

Granskning av ICAs hållbarhetsrapport ger även en bild av att företaget har en stark vision 

om att hela organisationen ska agera klimatsmart och att dessa ambitioner även ska speglas i 

de olika enheterna. De beskriver även att verksamheten ska vara ledande inom 

samhällsansvar. Efter att ha samlat in empiri så har en bild skapats av att de flesta av 

enheterna har en stark ambition att vilja bli bättre inom området för miljö. Detta syns bland 

annat i att enheterna tar egna initiativ till att agera mer klimatsmart på olika vis. Exempel på 

sådana initiativ är att en av enheterna har tänkt investera i vertikal-odling som gör att butiken 
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kan odla egna örter och grönsaker. Flera av enheterna försöker hjälpa närliggande leverantörer 

för att på så sätt kunna ta in fler närodlade varor, och det finns även andra initiativ som 

bidragit till att olika närliggande enheter träffas och ger tips till varandra om hur de kan bli 

bättre inom området för miljö. Shehata (2014) beskriver i sin studie om legitimitetsteorin att 

företag genom sin hållbarhetsrapportering vill ändra samhällets uppfattning om företaget 

genom att beskriva att vissa aktiviteter sker internt och att vissa prestationer utförs, samtidigt 

som det i verkligheten inte alls sker någon förändring av beteende. Det vi ser efter vår analys 

är att det ICA via sin hållbarhetsrapport externt förmedlar ut är att de tar ett stort 

samhällsansvar, och har visioner om att hela verksamheten ska arbeta mot ett hållbart 

samhälle, vilket också anses stämma bra överens med vad enheterna faktiskt presterar. Det 

syns att det finns en tydlig ambition hos de olika enheterna att faktiskt ta sitt ansvar och arbeta 

mer miljömässigt hållbart samt att de vill bli bättre. Därmed går detta inte i linje med 

legitimitetsteorin, utan detta beteende att rapportera externt om vad som faktiskt stämmer med 

de interna prestationerna förklaras bättre med hjälp av VDT (Clarkson et al. 2008). Vi anser 

efter analys av ICA Sverige att deras interna hållbarhetsprestationer är goda och att den 

externa hållbarhetsrapporten sanningsenligt speglar den dagliga verksamheten. Därigenom 

förekommer det ett positivt samband mellan ICA Sveriges externa hållbarhetsrapport och 

interna hållbarhetsarbete i enlighet med VDT, med grund i att rapporteringsbeteendet är 

sanningsenligt. Förklaringen till att rapporteringsbeteendet ser ut som det gör skulle kunna 

vara att ICA vill signalera till omvärlden att de presterar bra inom området för miljö eftersom 

de också gör det. Att ICA ärligt förmedlar frivillig information i externa rapporter kan ha sin 

grund i att de vill visa upp sina goda prestationer för att visa sig vara bättre än sina 

konkurrenter och därigenom kunna differentiera sig mot dessa. Enligt tidigare forskning av 

Xia (2015) så visar företag genom att rapportera på ett ärligt vis att de är goda 

samhällsaktörer, vilket gör att de sticker ut från sina konkurrenter och det kan därmed gynna 

företaget på sikt. Det som Xia (2015) kom fram till i sin studie skulle kunna vara vad ICA 

inom området för miljö försöker göra. Det kan alltså vara så att ICA rapporterar på ett ärligt 

vis och visar att de är goda samhällsaktörer i hopp om att detta ska gynna företaget på sikt. 
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5.4 Svinn 

Det beskrivs i ICAs hållbarhetsrapport att de vill reducera matsvinn och avfall i butik, på 

lager och hemma hos konsumenterna. Rapporten beskriver att arbetet sker främst genom att 

effektivisera inköpsrutinerna, vilket respondenterna på enhetsnivå bekräftar att detta är något 

de gör för att minska svinn och avfall i butikerna. Något som gör att inköpsrutinerna 

effektiviseras är att respondenterna själva kan reglera beställningspunkten för olika varor 

genom ett system som ICA centralt tillhandahåller. Systemet gör att enheterna inte får ett 

överflöd av varor i leveranser, och det beskrivs av samtliga respondenter som ett väl 

fungerande system för att inte behöva slänga onödigt mycket varor. Respondenterna nämner 

inga andra tillvägagångssätt för att effektivisera inköpsrutinerna. Med grund i att de enbart 

nämner denna metod för att effektivisera inköpsrutinerna men inget annat, skulle det kunna 

vara så att viss grad av greenwashing sker här. I enlighet med vad Berron (2015) säger om 

greenwashing så förekommer det genom att missleda och påverka intressenter till att tro att 

man agerar mer hållbart än vad man i verkligheten gör. Detta gör man genom att ge ut 

information som inte nödvändigtvis måste vara falsk, men man ger ut den för att uppfattas 

som legitima genom att presentera information som inte riktigt förklarar hela sanningen. ICA 

rapporterar om att de arbetar med att effektivisera sina inköpsrutiner, vilket anses vara sant 

eftersom respondenterna nämner att de har en metod för att göra detta. Samtidigt så beskrivs 

det inte i den externa hållbarhetsrapporten på vilka olika sätt man arbetar med effektivisering 

av inköpsrutiner. Om det nu är fallet att det bara är beställningspunktsystemet som gör att 

företaget arbetar med att effektivisera sina inköpsrutiner så anser vi att de skulle kunna göra 

mer. Därav kan denna del i hållbarhetsrapporten anses vara vinklad för missleda intressenter 

till att tro att företaget aktivt arbetar med att effektivisera inköpsrutiner på olika sätt, när de i 

verkligheten inte gör mycket arbete för att förbättra detta överhuvudtaget. Den information 

som ICA ger ut i den externa hållbarhetsrapporten skulle även kunna handla om deras 

inköpsrutiner på den centrala nivån. Däremot så har vi ingen vetskap om hur inköp till ICAs 

centrallager sker, och därmed kan vi inte se hur effektivisering av inköpsrutiner sker där. Det 

kan alltså vara så att företaget gör mer saker för att effektivisera inköpen än att tillhandahålla 

ett beställningspunktssystem för enheterna. Det går därmed inte att få ett helhetsperspektiv 

och en fullständig bild av hur ICA faktiskt arbetar med att effektivisera sina inköpsrutiner, då 
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vår studie enbart utgått ifrån ett enhetsperspektiv. Med utgångspunkt i detta så blir det svårt 

att konstatera om någon greenwashing sker, eller om de är sanningsenliga och att VDT då 

bättre förklarar deras rapporteringsbeteende för detta område.  

ICA beskriver i sin hållbarhetsrapport att man arbetar hårt med att få ner sitt matsvinn, det 

beskrivs att man bland annat har olika samarbetspartners för att kunna sälja vidare mat med 

kort hållbarhet. Flera av enheterna som intervjuats beskriver att de har någon form av 

samarbete med utomstående parter såsom exempelvis Karma eller bönder som använder dessa 

råvaror till foder, vilket bekräftar att det ICA rapporterar om stämmer. De enheter som inte 

har någon samarbetspartner arbetar på andra sätt i butiken för att få ner sitt matsvinn. 

Exempel på vad alla enheter gör är att de sänker priset på varor som har kort hållbarhet för att 

på så sätt inte behöva slänga varorna. Några respondenter tar även tillvara på råvaror som 

annars hade kastats genom att exempelvis göra juice eller tillaga maträtter för att sedan sälja 

det vidare, allt för att minska sitt matsvinn. Det går tydligt att se att ICA internt arbetar hårt 

med att minska sitt matsvinn vilket de även skriver i sin externa hållbarhetsrapport, och detta 

visar alltså att de rapporterar på ett sanningsenligt vis. Forskning som tidigare studerat 

samband mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestationer har funnit ett positivt 

samband när de interna prestationerna visar sig stämma överens med vad de externt 

rapporterar om, vilket förklaras med VDT (Clarkson et al 2008; Hummel & Schlick 2016). 

Detta samband ser vi även här då ICA internt presterar såsom de externt rapporterar om, 

vilket därmed gör att deras rapporteringsbeteende går att förklara med hjälp av VDT. Det 

skulle kunna vara så att ICA ger ut denna frivilliga information för att visa att de tar sitt 

samhällsansvar, genom att också visa att de presterar bra i jämförelse med sina konkurrenter. 

Enligt tidigare forskning kring VDT så påverkas företag negativt om man inte ger ut 

sanningsenlig information, och om man istället rapporterar sanningsenligt blir man belönad av 

samhället eftersom man är anses vara goda samhällsaktörer (Mahoney et al. 2013;Clarkson et 

al., 2008). Det kan tänkas att det är på detta vis ICA resonerar när de externt rapporterar om 

sina interna hållbarhetsprestationer. Vad vi kan se så presterar ICA Sverige bra inom området 

för miljömässig hållbarhet. Det kan tänkas att de också vill visa upp att de är goda 

samhällsaktörer för att på så sätt bli belönade av samhället, just för att deras agerande är så 

pass positivt som det är.  
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Det sista området som hållbarhetsrapporten beskriver är att ICA vill minska matsvinn hos 

konsumenterna genom att ge ut information i form av ny kunskap om mathantering och 

hållbarhet, för att på så sätt guida sina kunder till att agera mer klimatsmart. Vid granskning 

av hållbarhetsrapporten fick man som läsare en bild av att detta är ett område som både 

central- och enhetsnivå arbetar med. Däremot kunde mycket få av respondenterna ge något 

konkret exempel på vad för slags arbete de utför inom området för att guida sina kunder. 

Genom sammanställning av samtliga intervjuer gick det att tyda att den bild som framfördes i 

hållbarhetsrapporten inte kunde ses på enhetsnivå. Därför skulle denna del av 

hållbarhetsrapporten snarare kunna förklaras genom legitimitetsteorin och/eller någon grad av 

greenwashing, då hållbarhetsrapporten visade på en bättre prestation än vad som faktiskt sker 

på enhetsnivå, vilket överensstämmer med Bowen och Aragon-Correas (2014) definition av 

greenwashing. Bowen och Aragon-Correa (2014) beskriver i sin forskning som tidigare nämnt 

att greenwashing är att selektivt framhäva positiva aspekter framför de negativa. Det går att 

argumentera för att detta är vad som sker till viss del inom området för svinn, då de har 

rapporterat om att de arbetar med att minska svinn i hela värdekedjan men genom denna 

studies empiriska insamling så kan man se att det fallerar vid deras insats att minska svinn hos 

konsumenterna. Anledningen till att ICA rapporterar om att de vill minska matsvinn även hos 

konsumenterna kan grunda sig i att de vill måla upp en bild till omvärlden om att de tar sitt 

samhällsansvar, men att de sedan inte efterföljer detta går alltså att förklara med 

legitimitetsteorin. Mahoney (2013) beskriver hur företag vars rapporteringsbeteende ryms 

inom ramen för legitimitetsteorin vill dra nytta av de fördelar som kommer med att uppvisa en 

bild utav att de lever efter samhällets normer och värderingar, men att deras faktiska 

prestationer inte behöver överensstämma med vad de förmedlar. Då vi inte kunde identifiera 

på enhetsnivå hur det interna arbetet speglar det som beskrivs i den externa 

hållbarhetsrapporten när det gäller guidning av kunder till att minska sitt matsvinn och agera 

mer klimatsmart, anser vi att denna del av rapporten går att förklara med legitimitetsteorin. 

Det kan alltså vara så att ICA väljer att rapportera om detta i hopp om att vinna legitimitet hos 

intressenter och visa att de är goda samhällsaktörer, medan informationen som ges i den 

externa rapporten i själva verket inte överensstämmer med det interna hållbarhetsarbetet.  
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5.5 Förmedling och intern styrning 

Efter analys av det material som samlats in från empirin går det att konstatera att ICA Sverige 

på central nivå tar hjälp av olika styrverktyg i sin interna styrning för att på så sätt förmedla ut 

riktlinjer, rekommendationer och policys gällande hur de kan, och i vissa fall måste arbeta 

med miljömässig hållbarhet på enhetsnivå. Bland annat använder sig företaget av olika 

informativa styrverktyg såsom mailutskick, interna utbildningar, möten och kvalitetscoacher, 

för att på så sätt kommunicera ut olika riktlinjer och mål i hela organisationen, vilket enligt 

Engert och Baumgartner (2016) är vad informativa styrverktyg handlar om. Det styrverktyg 

som används mest frekvent inom ICA är deras intranät. Via företagets intranät förmedlas 

olika rekommendationer och riktlinjer ut till de olika enheterna om hur de kan arbeta med 

miljömässig hållbarhet. Även förmedling av sådant som är obligatoriskt att göra på enheterna 

vad gäller miljöarbete förmedlas genom intranätet, detta gäller till exempel bytet av 

köldmedia som var en obligatorisk förändring för samtliga enheter.  

Genom intranätet får respondenterna en bild av vad central nivå vill att organisationen ska 

uppnå gällande miljö, och hur de kan arbeta för att bli bättre på enhetsnivå. På detta vis får 

enheterna en bild av hur central nivå vill att företagskulturen ska vara, vilket går i linje med 

vad ett informellt styrverktyg ska göra för att den interna styrningen ska fungera, enligt 

Engbert och Baumgartner (2016). Då samtliga respondenter anser att de tar till sig av det som 

står på intranätet visar det att detta sätt att förmedla information och riktlinjer fungerar på ett 

bra vis. En svaghet med intranätet är dock att det är en ensidig kommunikation från central 

nivå till enhetsnivå, och respondenterna har förklarat att det inte alltid är tydligt vilka 

rekommendationer som gäller för dem och vilka som gäller för andra butiksformat, vilket kan 

skapa missförstånd.  

För att den interna styrningen ska kunna förbättras kan företag använda sig av möten för att på 

så sätt förbättra kommunikationen i företaget (Engert och Baumgartner 2016). Det har 

framgått efter intervjuer med de olika enheterna att regelbundna möten sker mellan central- 

och enhetsnivå, det är dock upp till enheterna själva om de vill delta i dessa möten. Alla 

respondenter säger att de väljer att delta, vilket visar att det finns en vilja och ambition hos 

enhetscheferna att ta del av nya kunskaper och insikter kring miljö. Enligt Engert och 
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Baumgartner (2016) är en viktig egenskap hos chefer att de har motivationen och viljan att 

förändra och bli bättre för att strategier från central nivå ska kunna fungera överhuvudtaget. 

Analysen som görs av empiriinsamlingen är att cheferna har denna viljan och ambitionen, och 

därigenom kan man säga att detta sätt att förmedla strategier i företaget fungerar väl. Dessa 

möten öppnar även upp för en tvåsidig kommunikation, där både enhetsnivå och central nivå 

får mer insikt i hur arbetet kring miljö kan ske på de olika nivåerna inom företaget. Eventuella 

frågetecken inom området för miljö kan därmed besvaras på dessa möten och förmedlingen 

förbättras mellan nivåerna.  

Epstein & Buhovac (2010) beskriver att användandet av formella styrverktyg i den interna 

styrningen kan ske i form av olika rutiner som kan användas för att kunna mäta och reglera 

olika ansvar i företaget. Det går att se att ICA använder sig av ett sådant verktyg i form av de 

kvalitetscoacher som finns i företaget. Coacherna kan hjälpa enheterna med att kvalitetssäkra 

olika rutiner, och de mäter och reglerar även hur arbetet kring miljö ska ske på enhetsnivå. 

Coacherna utbildar och informerar de olika enheterna hur arbetet kring miljö ska kunna bli 

bättre. Utbildning och kunskap inom företaget är en nyckelfaktor för att kunna nå uppställda 

miljömål enligt Ax et al. (2015), vilket gör coacherna till viktiga styrverktyg för företaget då 

de kan nå ut med mycket kunskap och kan förmedla ut vad central nivå vill att företagen ska 

uppnå och ha för standard.  

Även om styrverktyg förmedlar ut olika rekommendationer om hur enheterna ska arbeta med 

det miljömässiga hållbarhetsarbetet så finns det inga krav på att enheterna måste arbeta på ett 

speciellt vis. Det sker heller inte några kontroller från central nivå på huruvida 

rekommendationerna sedan efterföljs på enhetsnivå, om inte enheten valt att bli 

miljöcertifierad. Enligt Kaplan och Norton (1996) så är en grundläggande del för att den 

interna styrningen ska kunna ge någon miljömässig effekt att det som förmedlas faktiskt 

utförs på enhetsnivå. Det finns då en svaghet i att ICA centralt inte följer upp eller har några 

kontroller på hur butikerna arbetar med hållbarhet, om de inte är miljöcertifierade. 

Kommunikationen mellan nivåerna angående vad man faktiskt presterar på enheterna 

gällande hållbarhet kan därmed bli bättre genom tydligare styrverktyg som underlättar 

kommunikationen från båda håll.  
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Enligt Almqvist et al. (2018) så ska styrning kunna påverka människors attityd, prioritering 

och beteende i en viss riktning genom användandet av olika typer av information. Enligt vår 

analys anser vi att ICA centralt lyckas med detta på ett bra vis, då förmedlingen överlag 

verkar fungera bra och man kan tydligt se att det finns ett driv hos de anställda att vilja arbeta 

för ett hållbart samhälle då man aktivt arbetar med olika miljöarbeten. Dock är det svårt att 

avgöra om det är förmedlingen från ICA centralt som har påverkat respondenterna till att 

arbeta ur miljöhänsyn, eller om deras miljöarbete beror på andra faktorer. Det blev tydligt vid 

intervjuerna att flertalet respondenter har en egen ambition att agera ur ett miljömässigt 

hållbart perspektiv, och den drivkraften behöver inte bara ha kommit från central nivå utan 

kan ha uppstått av andra anledningar.  
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6 Slutsats 

Efter att ha granskat ICAs externa hållbarhetsrapport och analyserat de intervjuer som utförts 

till studien så blir det tydligt att i övervägande områden som analyserats är 

överensstämmelsen mellan den externa rapporten och det interna arbetet god. De områden där 

det interna miljömässiga arbetet överensstämmer helt med det som ICA externt rapporterar 

om, enligt vår uppfattning, är området för energi och utrustning samt området för produkter 

och miljömärkning. Detta blir bland annat synligt genom att respondenterna bekräftar att 

enheterna arbetar med att kunna erbjuda ett lokalproducerat sortiment med ett stort utbud av 

svenska produkter via lokala leverantörer. Rapporten säger också att ICA tar ett stort 

samhällsansvar och att det finns en ambition att inom företaget jobba mot miljömässig 

hållbarhet. Även detta syns på enhetsnivå då respondenterna själva tar egna initiativ för att 

förbättra sitt arbete kring miljö. Genom analys av företagets arbete inom dessa två områden så 

ser vi att ICA är sanningsenliga i det som beskrivs i den externa rapporten, då detta 

överensstämmer med hur man internt arbetar med miljömässig hållbarhet. Denna 

överensstämmelse går i linje med vad som beskrivs inom VDT om att företag rapporterar på 

ett sanningsenligt vis för att på så sätt visa upp att de är goda samhällsaktörer för olika 

intressenter, vilket är vad vi anser ICA visar för dessa två områden. 

Vid analys av området för transport stämmer även där övervägande del av det interna arbetet 

överens med vad ICA rapporterar om i sin externa rapport. Det gäller framförallt de interna 

transporterna, som ICA själva styr över, och hur de enheter som bedriver e-handel arbetar. 

Respondenterna bekräftar att en förändring har setts i antalet leveranser och uppfyllnadsgrad. 

Det syns även att enheterna som har e-handel arbetar ur miljöhänsyn på olika vis, bland annat 

genom att planera körningar för att på så sätt kunna minska körsträckor. Som tidigare 

förklarat går denna typ av ärliga rapporteringsbeteende ihop med VDT. Det finns dock vissa 

anledningar att tro att viss grad av greenwashing sker när det kommer till ICAs externa 

leverantörer. Inga fullständiga upplysningar fås varken av respondenterna eller av 

hållbarhetsrapporten om vilka krav som ställs på dem. Vår tolkning är att ICA försöker 

framhäva positiva aspekter vad gäller deras interna leverantörer som sker till centrallager, 

medan inga uttalanden om hur de arbetar med de externa leverantörerna som de enskilda 
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enheterna använder sig av sker överhuvudtaget. Om företag selektivt framhäver vissa positiva 

aspekter kring dess miljöpåverkan medan man exkluderar andra negativa aspekter så sker 

någon form av greenwashing, vilket enligt vår uppfattning sker här. Koppling till 

legitimitetsteorin kan därmed göras, och det finns anledning att tro att ICA försöker visa upp 

en bättre bild av företaget än hur verkligheten egentligen ser ut, just för att påverka 

intressenters uppfattning av företaget. Något som dock talar emot att ICA försöker dölja viss 

information i sin externa rapport är att de även rapporterar om viss negativ miljöpåverkan som 

företaget förorsakar, vilket inte går i linje med legitimitetsteorin eller greenwashing där man 

försöker dölja sådan negativ information. Att sådan information ges ut visar att man 

rapporterar på ett öppet och transparent vis, vilket istället stämmer överens med teorin om 

VDT.  

Överlag ser man efter analys av området för svinn att enheterna arbetar med att reducera sitt 

matsvinn på olika sätt, i enlighet med den externa hållbarhetsrapporten. Det område som dock 

inte blir lika tydligt att det utförs på enhetsnivå, men som ICA rapporterar externt om, är hur 

de ska minska svinn hos konsumenterna. I den externa hållbarhetsrapporten får man en bild 

av att enheterna arbetar med detta men respondenterna kan inte ge konkreta svar på vad de 

faktiskt gör inom detta område. Detta kan tyda på att greenwashing till viss grad förekommer 

inom området för att reducera matsvinn även hos konsumenter, då man genom den externa 

rapporten framhäver något positivt som i själva verket inte förekommer i verkligheten.  

Efter analys av nämnda miljöområden går det att se att överensstämmelsen mellan ICAs 

interna miljömässiga hållbarhetsarbete till stor del överensstämmer med vad de externt 

rapporterar om, med undantag för de delarna som handlar om externa leverantörer och hur 

ICA påverkar konsumenter att minska sitt matsvinn. Viss grad av greenwashing skulle alltså 

kunna ske inom dessa områden, då vi ser att ICA inte är helt ärliga i sin externa rapport efter 

att ha granskat enheternas miljöarbete. Därmed skulle legitimitetsteorin bättre kunna förklara 

dessa två delar än VDT. Däremot visar den största delen av de områdena vi har granskat en 

god överensstämmelse mellan hållbarhetsrapporten och det interna miljömässiga 

hållbarhetsarbetet, och därför anses VDT bättre kunna förklara ICA Sveriges 

rapporteringsbeteende som helhet. Det diskuteras inom VDT att företag vill rapportera på ett 

ärligt vis just för att de också presterar bra, och därmed kan de tänkas vilja signalera detta till 
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marknaden genom sin externa hållbarhetsrapport. På så sätt kan företag också visa att deras 

interna arbete kring miljömässig hållbarhet ligger på en hög nivå jämfört med sina 

konkurrenter. VDT handlar i grunden om att företag vill differentiera sig mot sina 

konkurrenter för att visa att de sticker ut på marknaden, vilket görs genom den frivilliga 

rapporteringen på ett ärligt vis. Vår tolkning av hållbarhetsrapporten är att mycket av den 

information som ICA presenterar är frivillig information och innefattar inte bara det som 

företaget enligt lag måste rapportera om. Då mycket av informationen betraktas som frivillig 

och att informationen visat sig till stor del vara sanningsenlig så anser vi att ICAs 

rapporteringsbeteende till största del kan förklaras med VDT. Det som diskuteras inom VDT 

är att företag som presterar bra inom ett visst område också vill visa upp detta genom extern 

rapportering, vilket vi efter analys ser att ICA till stor del gör. Enligt vår tolkning anser vi 

därmed att ICAs rapporteringsbeteende grundas i att de vill framhäva att de är goda 

samhällsaktörer till olika externa intressenter så att de skapar ett förtroende för företaget, 

vilket gynnar ICA på lång sikt.  

Granskning av hur förmedlingen av rekommendationer och riktlinjer gällande det interna 

arbetet kring miljömässig hållbarhet mellan central- och enhetsnivå sker har även 

gjorts. Enligt denna granskning så fungerar förmedlingen överlag bra. ICA använder sig av 

olika styrverktyg för att kunna förmedla visioner och tankar för hur arbetet kring miljö ska se 

ut på enheterna, och vid analys blir det tydligt att enheterna tar till sig av vad som förmedlas 

från central nivå. Något som dock kan vara en brist i förmedlingen mellan nivåerna är att 

central nivå inte kontrollerar om de riktlinjer och rekommendationer som förmedlas faktiskt 

efterföljs på enheterna, och enheterna rapporterar inte heller till central nivå vad de gör 

gällande hållbarhet. Därmed skulle den interna styrningen kunna förbättras för att central nivå 

ska ha möjlighet att kontrollera hur enheterna faktiskt arbetar, och kontrollprocesserna skulle 

kunna bli bättre för alla enheter och inte bara för de som valt att bli miljöcertifierade. 

Tidigare forskning som studerat kopplingen mellan hållbarhetsrapportering och 

hållbarhetsprestation har funnit antingen ett negativt samband mellan dessa, förklarat genom 

legitimitetsteorin eller greenwashing, eller ett positivt samband förklarat genom VDT. Det 

positiva sambandet förklaras genom att de interna prestationerna överensstämmer med vad 

företaget externt rapporterar om och företaget rapporterar därmed sanningsenligt. Det 
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negativa sambandet förklaras genom att de interna prestationerna inte överensstämmer med 

det som externt rapporteras om, och företaget rapporterar därmed inte helt ärligt och 

tillförlitligt. Det vi i vår studie har gjort är att utgå ifrån att ett samband mellan 

hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestationer finns, och genom undersökning av ICA 

har vi kunnat se hur sambandet ser ut hos dem, vilket vi sedan har förklarat genom de olika 

teorierna. Det vi dock gjort annorlunda jämfört med tidigare studier är hur vi undersökt de 

interna hållbarhetsprestationerna. Tidigare forskning har enbart studerat indikatorer i 

hållbarhetsrapporten för att bedöma företags interna prestationer, medan denna studie har gått 

in på enhetsnivå och genom intervju kunnat bedöma hur deras dagliga miljöarbete ser ut. 

Därifrån har en uppfattning skapats om hur de interna miljömässiga hållbarhetsprestationerna 

är för att sedan kunna jämföra det med den externa rapporten, och därifrån gjordes en 

bedömning om hur överensstämmelsen såg ut. Genom detta sätt att studera får man en djupare 

bild av hur olika enheter, stora som små och oberoende av geografisk placering arbetar med 

hållbarhet, istället för att bara få en överskådlig bild av de interna prestationerna vilket man 

får av att enbart kolla på hållbarhetsrapporten. Studien har därmed tillfört nya insikter i hur 

kopplingen mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestationer kan studeras. Risken 

med att utföra i studien på detta vis, istället för att enbart utgå ifrån data från 

hållbarhetsrapporten för att bedöma de interna hållbarhetsprestationerna, är att det inte går att 

säkerställa att respondenterna talar sanning vid intervju. Respondenterna skulle kunna ha 

vinklat sina svar för att på så sätt stärka ICAs varumärke. Men då vi får relativt enhetliga svar 

hos samtliga respondenter så anser vi att risken att detta har skett i föreliggande studie är liten. 

Det hade dock stärkt studien ytterligare om fler enheter deltagit för att på så sätt se om även 

de gav ett enhetligt svar. 

Eftersom vi har studerat sambandet mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestation 

på ett annat vis än tidigare forskning så får vi inte exakt samma resultat. Det vi dock ser är att 

det finns ett samband mellan att externt ge ut frivillig information om sitt interna 

hållbarhetsarbete och hållbarhetsprestationer, vilket även tidigare forskning kommit fram till. 

Däremot har vi genom denna studie kunnat analysera olika mindre områden och se olika 

samband beroende på området, som sedan har kunnat kopplas till teorierna. Därmed har 

denna studie inte bara fått fram ett övergripande resultat där man enbart ser vilket samband 

som finns mellan hållbarhetsrapportering och hållbarhetsprestation. Det denna studie har 
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bidragit med är alltså en analys av samtliga områden inom miljö med flera olika teorier, för 

att få fram ett mer detaljerat resultat än att enbart studera ett statistiskt samband. Studien har 

gett nya insikter i hur ett så stort företag som ICA arbetar med miljömässig hållbarhet internt. 

Flera insikter behövs i hur företag internt arbetar med hållbarhet för att andra företag ska 

kunna ta efter och på så sätt hitta förbättringsåtgärder gällande sitt hållbarhetsarbete. Om 

företag inte minskar sin miljöpåverkan så kommer man inte kunna nå de globala miljömålen, 

därför är studier om hur man praktiskt arbetar med hållbarhet viktiga för att företag ska få en 

bredare kunskap och inspireras till att föra sitt miljöarbete framåt. 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Framtida forskning kan förslagsvis undersöka andra företag inom livsmedelsbranschen, för att 

se hur överensstämmelsen mellan hållbarhetsrapporten och det interna arbetet är där. Genom 

detta kan potentiella skillnader och likheter mellan dessa olika företag inom 

livsmedelsbranschen identifieras. På så sätt går det att eventuellt se ifall graden av 

greenwashing ser liknande ut för flera företag inom denna bransch eller om det finns 

skillnader i rapporteringsbeteendet för olika företag inom livsmedelsbranschen. Då 

livsmedelsbranschen har en stor klimatpåverkan kan det även finnas ett intresse att undersöka 

hur andra i branschen faktiskt arbetar med att minska sin miljö- och klimatpåverkan, för att 

kunna identifiera eventuella förbättringsområden. Vidare kan framtida forskning även studera 

ämnet vidare i andra branscher. På så sätt går det att se om greenwashing och ett visst 

rapporteringsbeteende är mer vanligt i vissa branscher, eller om det är oberoende av vilken 

bransch som studeras. Det går även att jämföra rapporteringsbeteendet mellan företag som har 

stora marknadsandelar och de som har mindre marknadsandelar. Därigenom går det att se om 

det finns något samband mellan att vara stora på marknaden och ha ett visst 

rapporteringsbeteende, eller om detta samband inte existerar och därmed är oberoende på 

vilken storlek företaget har. Studien har även studerat hur förmedlingen mellan central- och 

enhetsnivå fungerar för att nå fram med rekommendationer och riktlinjer om hur arbetet kring 

miljö ser ut. Detta har dock skett från ett enhetsperspektiv och inte tagit hänsyn till vad central 

nivå har att säga om hur förmedlingen ser ut mellan nivåerna. Framtida forskning kan 

förslagsvis studera ämnet utifrån central nivås perspektiv och därigenom kan det skapas 

djupare förståelse kring förmedlingen från deras synvinkel.   
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

 

Energi, bränsle och utrustning 

• Typ av utrustning, översyn och förändringar 

Transport 

• Bokningsrutiner 

• Interna / externa beställningar 

• E-handel 

Miljömärkning och förmedling 

• Märkning av ekologiska och svenska varor 

• Kampanjer och marknadsföring 

• Miljöcertifieringar 

• Upplevd förändring inom området 

Produkter 

• Svenska kontra utländska produkter 

• Lokala leverantörer 

• Ingredienser/material kopplade till miljöförstöring 

• Vegan/vegetariska produkter  

Svinn och återvinning 

• Hur hanteras det? 

Övrigt 

• Genomgående kring samtliga områden: Hur ser direktiven ut inom ICA gruppen? Hur 

efterföljs dessa? 

• Sammanställning av hållbarhetsarbete och rapportering inom företaget 

• Kunskap om hållbarhet i på enhetsnivå  

• Riktlinjer och påtryckningar från central nivå 


