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Begreppsförklaring 

  

Hållbarhet Enligt Brundtlandkommissionen är definitionen: ”En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”(FN, 2021) 

Hållbarhetsredovisning  Hållbarhetsredovisning kan upprättas och publiceras 

frivilligt eller enligt regleringen i ÅRL. Rapporten ska 

ge intressenter en inblick i verksamhetens hållbarhets 

arbete. Följande områden ska redovisas; miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkande av korruption (Bolagsverket, 2021). 

CSR rapportering Corporate Social Responsibility definieras enligt 

Commission of European Communities (2001, p.6): “ett 

koncept där verksamheter integrerar sociala och 

miljömässiga aspekter i affärsverksamheten och i deras 

interaktion med intressenter med frivilliga åtaganden. 

Socialt ansvar innebär inte endast att följa reglering utan 

även att investera i humankapital, miljön och intressent 

relationer (Deegan och Unerman, 2011).  

ESG rapportering Environmental, Social, and Governance (ESG) 

kriterier är ett betydande tillvägagångsätt för investerare 

att värdera verksamheter dem potentiellt vill investera i. 

ESG tar även hänsyn till ”G” vilken står för 

ekonomistyrning och innebär att hänsyn tas till 

ledarskap, löner, revisorer, intern kontroll och 

investerarnas rättigheter (PRI, 2011). 

Icke-finansiell 

rapportering 

Verksamheter ska med stöd av EU direktivet 

(2014/95/EU) upprätta icke-finansiella rapporter och i 

kombination med den nationella regleringen (EU, 2021). 

ÅRL anger den nationella regleringen och riktlinjerna 

för vilka verksamheter som omfattas av regleringen 

(Regeringen, 2021).   
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1. Inledning 

Kapitel ett ger en bakgrundsintroduktion till hållbarhetsredovisning samt dess betydelse för 

verksamheter. Därefter presenteras studiens problematisering av tidigare forskning, med 

anblick på att identifiera en relevant frågeställning. Slutligen presenteras studiens syfte, 

problemformulering, avgränsning samt upplägg och struktur.  

1.1 Bakgrund 

 

 We will make healthy and sustainable living a desirable choice that's affordable, 

attractive and accessible. Today the world’s natural resources are being used at an 

unsustainable rate, and this increasingly impacts people, communities and ecosystems. 

It also affects the long-term future of the IKEA business, giving us even more reason to 

play our part in addressing this challenge (IKEA, 2019). 

  

Enligt regeringen (2016) står vår värld med en rad hållbarhets utmaningar och verksamheter 

har en avgörande roll för att skapa ett hållbart samhälle. Svenska verksamheter är redan steget 

före när det gäller hållbarhetsarbetet (Regeringen, 2016). Regeringen nöjer sig inte med det och 

anser att Sveriges verksamheter ska bli ännu bättre på att arbeta med hållbarhetsfrågor. Därför 

omfattas fler verksamheter av rapporteringskravet än vad som krävs enligt det EU-direktiv som 

förslagen bygger på. Riktlinjerna för vilka verksamheter som omfattas av 

hållbarhetsredovisning finns presenterade i Årsredovisningslagen (Regeringen, 2016).  

 

Verksamheter som inte omfattas av lagen kan frivilligt utöva hållbarhetsredovisning då detta, 

bland annat associeras med att ge verksamheten ett positivt rykte och attraherar intressenter och 

deras lojalitet. Därmed skapas även affärsmöjligheter och avkastningen kan öka i verksamheten 

då högre priser kommer att accepteras av kunder och andra intressenter (Christensen et al., 

2020). 

 

Parisavtalet om klimatförändringar från 2015 och FN:s agenda till 2030 efterlyser påskyndade 

och beslutsamma åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och att skapa en 

koldioxidsnål och klimatvänlig ekonomi. EU har enats om mål för 2030 när det gäller minskade 

växthusgas utsläpp, förnybar energi och energieffektivitet. EU har även godkänt regler om 
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växthusgasutsläpp från markanvändning. Under 2018 publicerade EU kommissionen sin 

strategiska långsiktiga vision om en modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi 

senast 2050 (EU, 2019). 

Verksamheter och finansinstitut har en avgörande roll i övergången till en klimatanpassad 

ekonomi med låga koldioxid utsläpp. För det första behövs det redan ytterligare en årlig 

investering på 180 miljarder euro för att uppfylla EU:s mål för energi och klimat senast 2030 

(EU, 2019). Detta är inte tillräckligt då ytterligare investeringar kommer att behövas för att 

uppnå klimatneutralitet senast 2050 (EU, 2019). För det andra behöver verksamheter och 

finansinstitut arbeta med riskerna av en negativ inverkan på klimatet till följd av 

affärsverksamheten. Precis som de risker klimatförändringarna innebär för den egna 

verksamheten. Till exempel orsakade väderrelaterade katastrofer 283 miljarder euro i 

ekonomiska skador under 2017 i EU och kommer att påverka människor till 2100 (EU, 2019).  

För att regeringar ska kunna till exempel utvärdera och utveckla ramverk för 

katastrofriskreducering har verksamheter en viktig roll. Bättre offentliggörande av 

klimatrelaterad information kan bidra till regeringens klimathantering. Offentliggörande av 

klimatrelaterad information har förbättrats under dem senaste åren. Trots det finns det 

fortfarande utmaningar om informationsmängdens kvantitet, kvalitet och jämförbarhet för att 

tillgodose intressenters behov (EU, 2019).  

Miljö insatserna har hittills fokuserat på att minska energiförbrukningen under 

användningsfasen för elektriska och elektroniska produkter. Möbelsektorn har börjat utvärdera 

nya perspektiv inom ramen för EU:s strategi för den cirkulära ekonomin (EFIC, 2021). Vidare 

är det intressant att titta närmare på definitionen av ekodesign i möbelsektorn och vad det 

innebär. Definitionen av ekodesign syftar till fem kriterier; öka livscykeln, bättre reparerbarhet, 

återvinningsbarhet, effektiv användning av material och undvika miljöovänliga material (EFIC, 

2021). 

Sustainable Brand index rankade IKEA som nummer ett år 2019 (SBI, 2020). IKEA är enligt 

Sustainable Brand index den verksamhet i Sverige som upplevs vara främst på hållbarhet enligt 

svenska konsumenter. Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie 

om hållbarhet. European Furniture Industries Confederation (EFIC) utsedde IKEA till en av 

dem verksamheter inom möbelindustrin som praktiserade cirkulär ekonomi bäst under 2020 

(EFIC, 2021). Vidare är EFIC den ledande branschorganisationen för möbelindustrin i Europa 

och representerar mer än 70 % av industrins omsättning (EFIC, 2021).  
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1.2 Problematisering 

Många företag publicerar rapporter som diskuterar deras ekonomiska, miljömässiga och sociala 

resultat. Offentliggörandet av information om social och miljöpåverkan har blivit utbredd bland 

företag i många länder sedan början av 1990-talet. I början har företag rapporterat om deras 

CSR policy, praxis och effekter i form av upplysningar i årsredovisningen. Under åren har CSR 

rapportering utvecklats och blev mer utbredda och sociala och miljömässiga upplysningar blev 

mer omfattande började organisationer publicera separata, fristående CSR rapporter (Deegan 

& Unerman, 2011). I de flesta länder är rapportering av finansiella uppgifter starkt reglerad. 

Däremot finns det relativt brist på reglerade krav som rör offentliggörande av information om 

en organisations sociala och miljömässiga resultat. Detta trots den ökande oron för problem 

som till exempel, klimatförändringar. Under många år har ett stort antal företag frivilligt lämnat 

offentliga uppgifter om CSR, förutom det begränsade antalet obligatoriska uppgifter som krävs 

av ett fåtal länder (Deegan & Unerman, 2011).  

 

År 2015 utgav FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030 (Global 

Goals, 2021). De hållbara utvecklingsmålen (SDGs) tillhandhåller en samarbetsvision och 

planer som flera parter inklusive företag, utmanas att ta itu för mänsklighetens och miljöns 

välbefinnande. Detta har skapat ett kraftigt ökat engagemang både global och lokalt i Sverige i 

förhållande till verksamheters roll i att bidra till in hållbar utveckling. Medan utvecklingsmålen 

är främst inriktade på stater, FN:s resolution (2015) uppmanar företag att bidra till ”SDG” 

genom att tillämpa ”deras kreativitet och innovation för att lösa utmaningar för hållbar 

utveckling” (Silva, 2021). 

 

Det forskas mycket inom CSR rapportering och en stor del av forskningen sammanfattas i en 

omfattande litteraturanalys av Christensen et al. (2020). I litteraturen använder forskarna sig av 

både begreppet CSR rapportering, ESG rapportering och icke-finansiella rapportering.  I princip 

omfattar de nämnda begreppen tre huvudområden: E ’Environment’, S ’social’ och G 

’governance’. Hållbarhet omfattar ett brett spektrum av miljö-, sociala- och styrningsaktiviteter 

(eller policyer) utan skarpa gränser (Christensen et al., 2020). Eftersom miljöaspekten är bara 

en av faktorerna, det är viktigt att göra avgränsning och definiering av begreppet. Miljö (E-

Environment) är ett ganska vitt begrepp där ingår bl.a. ekosystemtjänst, klimatförändring, 

miljöhantering, tillgång till mark, biodrivmedel, miljöstandarder, biologisk 

mångfaldshantering, klimatförändringsstrategi, föroreningskontroll, vatten, utsläppshantering 
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och rapportering, produktmöjligheter, avfall och återvinning, försörjningskedjans 

miljöstandarder (Baier et al., 2020). 

 

Christensen et al. (2020) framhäver att hållbarhetsredovisning är allt viktigare för företag och 

investerare. Det är ett sätt att kommunicera med intressenterna. Företag kan publicera 

information som är relevant för investerarna. Information om hållbarhet kan vara användbar för 

intressenterna, som tillexempel väsentlighetsanalys och riskbedömningar. Företag kan 

presentera information om hållbarhet för att legitimera sina aktiviteter mot kunder, anställda, 

icke-statliga organisationer och politiker eller att påvisa att de agerar i samhällets intresse 

(Christensen et al., 2020). 

  

Hållbarhetsredovisning ökar verksamheters legitimitet och ger ett bra rykte som även är en 

förutsättning för att bedriva en lönsam verksamhet och tillfredsställa intressenternas behov 

(Deegan & Unerman, 2011). 

 

Även intressenter skapar ett visst tryck på företag att bidra till målen för hållbar utveckling. I 

fall företag väljer att ignorera intressenter finns det en risk att förlora legitimiteten. Företag ofta 

hanterar legitimitet och kommunicerar deras hållbarhetsaktiviteter genom rapporter. En 

möjlighet är att svara på trycket från intressenternas sida, att ta med SDG som en del av 

hållbarhetsredovisningen. Forskning visade att större företag, såsom multinationella företag har 

redan börjat rapportera om SDG (Silva, 2021). 

 

Hållbarhetsredovisning är reglerat genom obligatoriska och frivilliga standarder. Detta är också 

ett fokusområde i forskningen. Under de senaste åren har debatten om obligatorisk och frivillig 

hållbarhetsredovisning intensifierats. Det finns företag, investerare och analytiker som främjar 

reglering och fackföreningar som använder frivilliga standarder bland sina medlemmar. Istället 

för att presentera obligatorisk och frivillig hållbarhetsredovisning som exklusiva alternativ är 

dem komplementära (Wolniak & Habek, 2013). Vidare är det en utmaning för regeringar att 

bestämma lämplig miniminivå av obligatoriska krav. För rapporteringspliktiga enheter är det 

frågan om hur mycket de skulle vara beredda att rapportera utöver de obligatoriska kraven 

(Wolniak & Habek, 2013). 

 

Verksamheter som inte omfattas av lagen kan på eget initiativ utöva hållbarhetsredovisning då 

detta, bland annat associeras med att ge verksamheten ett positivt rykte och attraherar 
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intressenter och deras lojalitet. Därmed skapas även affärsmöjligheter och avkastningen kan 

öka i verksamheten då högre priser kommer att accepteras av kunder och andra intressenter 

(Christensen et al., 2020). 

 

Aragon (2020) menar att forskningen inom förvaltning av obligatoriska miljöregleringar har 

haft en stark påverkan på verksamhetens miljöprestationer. Sanktioner och förlorad legitimitet 

för att inte ta hänsyn till regleringar har varit kraftfulla faktorer för verksamheter för att förbättra 

hållbarhetsarbetet inom miljö. Samtidigt menar Aragon (2020) att reglering kan ha andra 

sidoeffekter som att försvåra verksamheters inflytande till nya marknader, operativa kostnader 

och flexibiliteten.  

 

Aragon et al. (2020) förklarar att multinationella företag prioriterar kortsiktiga beslut för en 

positiv avkastning framför beslut som ger en hållbar miljöpåverkan. Engagemanget i 

miljöpåverkan sträcker sig endast så långt att verksamhetens rykte inte skadas. Det vill säga att 

legitimiteten fortsatt erhålls.  

 

Forskning upplyser om ”greenwashing” och verksamheters symboliska beteende motsatt till 

det verkliga åtagandet. Vidare visar studier att multinationella verksamheters engagemang i 

miljöpåverkan beror på landets reglering. Detta baseras på skillnaden om verksamheten bedrivs 

i hemlandet eller i utlandet (Aragon et al., 2020). 

 

Aragon et. al. (2020) visar att multinationella företag som kommunicerar mer om miljöprogram 

och prioriteringar gör mindre verkliga framsteg än företag som kommunicerar mindre. Företag 

som kommunicerar mer verkar söka legitimitet från att göra symboliska gester snarare än att 

ändra sina miljöstrategier. Vidare anger Aragon et al. (2020) att obligatoriska program ger 

mindre utrymme för diskretion än frivilliga, men de ger fortfarande företag utrymme. Företag 

kan välja att uppfylla minimistandarder eller att gå längre än vad lagen kräver. Företag kan 

också få institutionella fördelar som legitimitet och gynnsam behandling från kunder, anställda, 

aktieägare osv.  

 

Forskning visar enligt Aragon et al., (2020) att frivilliga initiativ fungerar med obligatoriska 

krav. Det kan bli mer effektivt när de implementeras i kombination med obligatoriska krav. 

Frivilliga standarderna under visa omständigheter erbjuder ett flexibelt och effektivt 

komplement till obligatoriska regler. Aragon et al., (2020) beskriver att det behövs bättre 
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förståelse för relationerna mellan obligatorisk och frivillig kontroll och hur de tillsammans 

påverkar företagets miljöstrategier. De påstår att framtida forskning bör fokuseras på hur och 

varför företag agerar annorlunda på det stora utbudet av tryck de möter. Även hur dessa kommer 

samman i olika företag för att skapa unika företagsstrategier för att förbättra den naturliga 

miljön. 

 

När organisationer hanterar sin legitimitet tenderar de att välja mellan ett spektrum av 

symboliska och verkliga budskap. Även om verkliga avslöjanden är kopplade till förändringar 

i ledningen och andra processer förstås symboliska avslöjanden som att helt enkelt ändra 

organisationens presentation och skildring. Detta med fokus på rykte snarare än faktiska 

förändringar, som har kategoriserats som ”greenwashing”. Risken för legitimitetsteorin ligger 

i uppfattningen om att den helt enkelt manipulerar åsikter snarare än att påverka den faktiska 

förändringen i företagets ledning och resultat (Silva, 2021). 

 

Enligt Silva (2021) kan SDG användas för att anpassa den interna hanteringen eller för att 

presentera organisationen i ett mer gynnsamt ljus och dölja brister på ansträngningar. Dessa två 

perspektiv kan anpassas till de två extrema sidorna av verkligt eller symboliskt SDG avslöjande. 

Medan både det verkliga eller symboliska svaret kan ha samma legitimeringseffekt, visar 

länken till SDG bristerna i det symboliska svaret (Silva, 2021). Symboliska avslöjanden 

definieras av brist på faktiska förändringar och snarare med fokus på en ny typ av presentation. 

Symboliska avslöjanden saknar därför de förändringar som behövs för att nå SDG anger Silva 

(2021). 

  

Hahn and Lülfs, (2014) anger att val av SDG kritiseras ibland som ”cherry picking” och är i 

behov av fortsatt forskning. Här verksamheter kan presentera symboliska eller verkliga budskap 

till intressenter och samhället.  Det bör undersökas om fokus på SDG med väsentliga länkar till 

kärnverksamhet leder till högre bidrag till SDG eller om de försummade SDG är de med 

negativa effekter. 

 

Litteraturen visar därmed att det saknas forskning som skapar förståelse av hur företags 

rapportering utvecklas med hänsyn till samspelet mellan kravbaserade och frivilliga 

redovisnings tilltag.  
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Möbelindustrin är en särskilt relevant industri då den tidigare varit vagt analyserad i litteraturen. 

Andra studier har undersökt bland annat bilindustrin (Russo et al., 2019). Därmed är det 

relevant att analysera olika industriers tilltag inom hållbarhetsredovisning. Den här studien har 

därför sökt att fokusera på möbelindustrin. Det är en relevant industri med anledningen av 

miljöförstörelse, höga avfallsnivåer vid produktion och en påtaglig konsumtion av 

skogsmaterial (Feil et al., 2017). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur IKEAs miljöredovisning har utvecklats mellan åren 

2017-2020. Analysen av miljöredovisningens utveckling över tid söker att bidra med insikter 

om hur legitimitet hänger ihop med intressenter, frivillig och obligatorisk redovisning .  

 

1.4 Problemformulering 

Hur har IKEAs symboliska eller verkliga budskap av miljöredovisning utvecklats mellan åren 

2017-2020?  

 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till miljöområdet i IKEAs hållbarhetsredovisning. För att besvara 

problemformuleringen och det avgränsade området miljö har tre SDG studerats; 13,14 och 15. 

Innehållsanalysen omfattar miljöredovisningar under perioden 2017-2020.  

 

1.6 Disposition 

Studien startar med en inledning följt av ett andra kapitel vilket behandlar reglering samt 

relevanta standarder. Tredje kapitlet presenterar den teoretiska referensramen och centrala 

teorier, begrepp och studiens analysmodell. Därefter presenteras det fjärde kapitlet med den 

vetenskapliga samt empiriska metoden. Insamlad empiri presenteras i det femte kapitlet. Följt 

av sjätte kapitlet med analys och diskussion av insamlad empiri. Avslutningsvis presenteras i 

det sjunde kapitlet slutsatser, bidrag, begränsningar och förslag på vidare forskning.  
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2. Reglering  

Detta kapitel presenterar kravbaserad reglering och frivilliga standarder för 

hållbarhetsredovisning. Detta utgör ett komplext rapporteringslandskap.  

 

Ett viktigt steg för att sätta hållbarheten på dagordningen för regeringar och företag över hela 

världen var en rapport som initierades av FN: s generalförsamling (Deegan & Unerman, 2011). 

Den 19 december 1983 FN bildade Världskommissionen för miljö och utveckling (World 

commission on Environment and Development), även kallad Brundtlandkommissionen. Redan 

i Brundtlandsrapporten talades om miljön som en kategori i hållbarhetsredovisningen (UN, 

2021). Hållbar utveckling enligt kommissionen består av tre dimensioner som samspelar och 

som stödjer varandra: (FN, 2021)  

- Ekologisk hållbarhet 

- Social hållbarhet 

- Ekonomisk hållbarhet 

 

Detta har med tid utvecklats vidare till ESG (se tabell 1) där under miljödelen (E-Environment) 

ingår: klimatförändring, växthusgasutsläpp, utarmning av resurser, inklusive vatten, avfall och 

föroreningar och avskogning (PRI, 2021). 

 

 
Tabell 1ESG faktorer, egen översättning 

Miljö Social Ekonomistyrning 

• Klimatförändring • Arbetsförhållanden, 

inklusive slaveri och 

barnarbete 

• Verkställande lön 

 

• Växthusgasutsläpp • Lokala samhällen 

inklusive 

ursprungsbefolkningar 

• Bestickning och 

korruption 

 

• Utarmning av resurser, 

inklusive vatten 

• Konflikt och humanitära 

kriser 

• Styrelsens mångfald och 

struktur 

• Avfall och föroreningar • Hälsa och säkerhet • Rättvis skattestrategi 

• Avskogning • Arbetsrelationer och 

mångfald 

 

   

Baserad på UNPRI (PRI, 2021) 

EU direktivet (2014/95/EU), Årsredovisningslagen (1995:1 554), samt nya EU förordningar 

ställer vissa krav på hållbarhetsredovisning. 
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2.2 EU direktivet (2014/95/EU) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om vissa stora företags och koncerners 

tillhandhållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy trädde i 

kraft den 6 december 2014. Berörda företag började tillämpa direktivet från och med 2018 för 

uppgifter som avser räkenskapsåret 2017 (EU, 2021).  

 

I direktivet krävs att vissa stora företag tillhandhåller icke-finansiell information, så att 

investerare och andra berörda parter får en fullständigare bild av deras utveckling, resultat, 

ställning samt konsekvenserna av deras verksamhet (EU, 2021). 

 

Direktivet gäller för vissa stora företag och koncerner med över 500 anställda. Sådana företag 

måste ge en beskrivning av sin affärsmodell och policy samt sina resultat, väsentliga risker och 

centrala resultatindikatorer, däribland angående följande: (EU, 2021)  

- Miljöfrågor 

- Sociala och personalrelaterade frågor 

- Respekt för mänskliga rättigheter 

- Frågor om bekämpning av korruption och mutor 

 

Företag ska tillhandhålla denna information i sin årsrapport. Vissa EU-länder har valt att i stället 

låta företagen tillhandhålla denna information i en separat rapport. Företag får använda 

nationella riktlinjer, EU-riktlinjer eller internationella riktlinjer (EU, 2021).  

 

2.3 Årsredovisningslagen (1995:1554) 

Riktlinjerna för vilka verksamheter som omfattas av hållbarhetsredovisning finns presenterade 

i Årsredovisningslagen (1995: 1554) 6 kap. 10 §. Paragrafen anger att svenska verksamheter 

som omfattas av krav på hållbarhetsredovisning uppfyller minst 2 av 3 kriterier: 

1. Fler än 250 anställda, 

2. Omsättningen överstiger 350 miljoner kronor, 

3. Balansomslutning överstiger 175 miljoner kronor. (Regeringen 2016) 

 

Uppfyller verksamheten kriterierna är det krav på att en hållbarhetsredovisning skall upprättas. 

Hållbarhetsredovisningen ska innehålla hållbarhetsupplyssningar om miljö, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.   
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Hållbarhetsredovisning ska beskriva verksamhetens affärsmodell och redogöra för policys, 

risker och indikationer enligt ovan nämnda områden. (Årsredovisningslagen (1995: 1554) 6 

kap. 12 §).  

 

Studien kommer att behandla hållbarhetsupplysningar om miljö och följande punkter ingår i 

miljö redovisningen; användning av energi, vatten, växthusgasutsläpp och andra föroreningar 

(PWC, 2021). 

Hållbarhetsredovisningen ska även innehålla följande upplysningar;  

1. Företaget ska redogöra för de hållbarhetsrisker i verksamheten som affärsförbindelser, 

produkter eller tjänster, inklusive hur företaget hanterar dessa risker.  

2. Företaget ska beskriva sin affärsmodell och hur denna tar hänsyn till hållbarhetsaspekter, det 

vill säga vilken hållbarhetspåverkan som uppstår genom företagets sätt att göra affärer.  

3. Företaget ska redovisa hur hållbarhetsarbetet styrs i organisationen genom exempelvis 

policys, mål och resultatindikatorer. Om företaget inte följer någon policy ska detta förklaras 

och motiveras (PWC, 2021). 

 

2.4 Nya regler (Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen) 

EU har beslutat om två nya förordningar om hållbarhetsrapportering. De kommer att 

komplettera de krav som redan finns i direktivet om icke-finansiella rapporter. Den första är 

Disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) som beslutades i december 2019. Den 

reglerar hur aktörer på värdepappersmarknaden ska informera sina intressenter om ESG-

faktorerna. Disclosureförordningen började gälla den 10 mars 2021 för vissa grupper på 

finansmarknaden (Finansinspektionen, 2021). 

 

Den andra, taxonomiförordningen (förordning [EU] 2020/852) introducerades i juni 2020. Den 

berör, förutom dem som omfattas av disclosureförordningen, även offentliga organ, börsnoterade 

bolag och andra stora företag av allmänt intresse. Vilka ska ta fram en hållbarhetsrapport i 

samband med årsredovisningen. Förordningen omfattar klimatförändringar i det första steget. 

Vidare i det andra steget utökas den även till marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, 

miljöförstöring och biologisk mångfald. Den första delen börjar gälla den 1 januari 2022, och den 

andra delen den 1 januari 2023 (Finansinspektionen, 2021). 
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Förutom kravbaserad hållbarhetsredovisning finns det även mål, standarder och riktlinjer för 

frivillig hållbarhetsredovisning, såsom Globala målen, GRI (Global Reporting Initiative), 

TCFD (Task force on climate-related financial disclosures) och GHG Protocol (Greenhouse 

Gas Protocol).  

 

2.5 Globala målen (Agenda 2030)  

År 2015 tog världs ledarna upp 17 globala mål (Agenda 2030), kända som målen för hållbar 

utveckling eller SDG (Sustainable development goals) (Global Goals, 2021). Globala målen är 

den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit för att 

uppnå fyra saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 

främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen (Globala Målen, 2021). Världens ledare har 

lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att 

skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld (FN, 2021). 

 

De 17 Globala målen är följande (se figur 1): 

 

Figur 1. En allmän representation av ESG-överväganden kartläggs i stort sett till de 17 SDG (Sustainometric, 2021) 

 

 

Målen som kommer att användas i studien är följande; SDG 13, SDG 14 och SDG 15. 
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Mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringarna som är ett hot mot hela civilisationen. 

Ifall utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga riskerar vi att nå en genomsnittlig global 

uppvärmning som överstiger två grader. Det skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, 

havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och risk för 

naturkatastrofer (Globala målen, 2021). 

 

Omedelbara åtgärder måste vidtas för att bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser. Vägen till målet leder genom utbildning, innovation och efterlevnad av 

klimatförpliktelser. Mål 13 konkretiserades ytterligare i Klimatkonventionen och Parisavtalet. 

Parisavtalet anger att den globala temperaturökningen ska begränsas till under två grader, med 

strävan att begränsa den till 1,5 grader. Detta kan åstadkommas genom minskningen av 

utsläppen av växthusgaser (Globala målen, 2021). 

 

Mål 14 avser hav och marina resurser. Haven täcker 70 procent av vår planet och nästan 40 % 

av människorna är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin 

försörjning (Globala Målen, 2021). Försurning av havet fortsätter att hota marina miljöer och 

ekosystemtjänster. En 100 - 150 % ökning av havets surhet beräknas till år 2100, vilket kan 

påverka hälften av marint liv (UN, 2021). Förutom försurningen är överfiske, gifter och 

föroreningar några av de problem som drabbar hav. Åtta miljoner plast hamnar i havet varje år 

och om det fortsätter i samma takt till år 2050 kommer det vara mer plast i haven än fisk 

(Globala Målen, 2021). Några av delmålen som ingår under mål 14 är: att förhindra och avsevärt 

minska havsföroreningar av alla slag innan 2025; att minimera och ta itu med effekterna av 

försurning av havet, bland annat genom förstärkt vetenskapligt samarbete på alla nivåer; Att 

hållbart hantera och skydda marina och kustnära ekosystem för att undvika betydande negativa 

effekter (UN, 2021). 

 

Mål 15 omfattar ekosystem och biologisk mångfald. Ekosystem på land utgör livsmiljöer för 

miljontals arter och samtidigt renar de luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till 

ökade halter av växthusgaser och hotar klimatet (Globala Målen, 2021). Skogsområden 

fortsätter att minska i en alarmerande takt. Varje år förstörs 10 miljoner hektar skog (UN, 2021). 

Världen har inte uppnått målen för 2020 om att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Över 

31 000 arter hotas av utrotning. Målet är att skydda, återställa och främja hållbart utnyttjande 
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av markbundna ekosystem, hantera skogar på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning, stoppa 

omvänd markförstöring och stoppa förlusten av biologisk mångfald (UN, 2021). 

 

2.6 Global Reporting Initiative (GRI) 

Många organisationer använder sig av riktlinjer för hållbarhetsredovisning som genereras av 

särskilda organisationer som Global Reporting Initiative (GRI) för att vägleda dem om vad de 

ska rapportera. På den internationella nivån intog GRI riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

(GRI guidelines). Den första versionen av riktlinjerna släpptes år 2000 (Deegan & Unerman, 

2011). 

 

GRI standarder skapar ett gemensamt språk för organisationer att rapportera om sina 

hållbarhetseffekter på ett konsekvent och trovärdigt sätt. Detta förbättrar jämförbarhet och 

möjliggör öppenhet och ansvarsskyldighet (GRI, 2021). 

 

Standarderna är utformade som en moduluppsättning, som börjar med de universella 

standarderna. Ämnesspecifika standarder väljs därefter utifrån organisationens materiella 

ämnen- ekonomiskt, miljömässigt eller socialt (GRI, 2021).  

 

Universella standarder består av tre standarder: 

- Utgångspunkt för användning av GRI-standarder 

- Att rapportera kontextuell information om en organisation 

- Att rapportera ledningsmetoden för materiellt ämne (GSSB, 2020) 

 

Ämnesspecifika standarder består av ekonomidelen, miljödelen och sociala delen.  

Ekonomiska standarder inkluderar: ekonomisk prestanda, marknadsnärvaro, indirekt 

ekonomisk påverkan, upphandlingsmetoder, korruptionsbekämpning, korruptionsbekämpande 

beteende och skatt (GSSB, 2020). 

 

Miljöstandarder består av: material, energi, vatten och avlopp, biologisk mångfald, utsläpp, 

avfall, miljööverensstämmelse och leverantörers miljöbedömning (GSSB, 2020). 

 

Sociala standarder inkluderar: anställning, arbets-/ledningsrelationer, arbetsmiljö och säkerhet, 

utbildning, mångfald och lika möjligheter, icke-diskriminering, föreningsfrihet och kollektiva 
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förhandlingar, barnarbete, tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, säkerhetspraxis, inhemska 

rättigheter, bedömning av mänskliga rättigheter, lokala samhällen, social 

leverantörsbedömning, allmän policy, kundhälsa och säkerhet, marknadsföring och märkning, 

kundpolicy, socioekonomisk efterlevnad (GSSB, 2020). 

 

2.7 Task force on climate-related financial disclosures (TCFD) 

År 2017 lanserades initiative Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) 

(PWC, 2021). TCFDs mål var att utveckla rekommendationer för effektivare klimatrelaterade 

upplysningar som kan främja mer informerade beslut om investeringar, kredit och försäkringar. 

Vidare är målet att hjälpa intressenterna att bättre förstå koncentrationerna av 

koldioxidrelaterade tillgångar i den finansiella sektorn och den finansiella sektorns 

exponeringar mot klimatrelaterade risker. TCFD är engagerad i transparens och stabilitet på 

marknaden. (TCFS, 2017) 

 

TCFD:s riktlinjer utgår ifrån styrning, strategi, riskhantering, mätvärden och målbilder. Mer 

konkret handlar TCFD om att ha finansiell koll på hur företag påverkas av att klimatet förändras 

samt hur det kan påverkas av styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid. 

Finansieringsmöjligheterna kommer att begränsas för verksamheter som inte kan hantera de 

omständigheter som klimatändringarna ger upphov till (PWC, 2021). 

 

2.8 Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 

GHG protokollet utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council 

on Sustainable Development (WBCSD). GHG-protokollet utvecklar globala standardiserade 

ramar för att mäta och hantera växthusgas utsläpp från privata och offentliga verksamheter, 

värdekedjor och åtgärdsåtgärder (PWC, 2021). 

 

Obligatorisk och frivillig hållbarhetsredovisning har sina för- och nackdelar som presenteras i 

tabell 2. (Wolniak & Habek, 2013). Faktorerna tillsammans är relevanta när chefer fattar beslut 

om hur man ska svara på utmaningen med miljöskydd (Aragon et al., 2020). 
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Tabell 2. För- och nackdelar av obligatorisk och frivillig hållbarhetsredovisning (Egen översättning, Wolniak, 2013) 

 Fördelar Nackdelar 

Kravbaserad 

hållbarhets-

redovisning 

- Förändring av företagskulturen- ledare kommer  

att fortsätta över minimikraven 

- Ofullständighet av frivilliga rapporter 

- Jämförbarhet 

- Utlämnande av negativa resultat 

- Rättssäkerhet 

- Minskning av icke-diversifierbart problem med 

”free rider”  

- Kostnadsbesparing 

- Standardisering 

- Likabehandling av investerare 

- Kunskapsklyftan mellan 

tillsynsmyndighet och industri 

- En storlek passar inte alla 

- Innovativ oflexibilitet 

- Begränsningar av effektivitet och 

konkurrenskraft 

Frivillig 

hållbarhets-

redovisning 

- Flexibilitet 

- Närhet 

- Överensstämmelse 

- Branschens kollektiva intresse 

- Intressekonflikter 

- Otillräckliga sanktioner 

- Underdrivande  

- Global konkurrens 

- Otillräckliga resurser 
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3. Teoretisk referensram 

Följande kapitel presenterar den teoretiska referensramen med stöd av intressent- och 

legitimitetsteorin. 

 

Teorierna kompletterar varandra och är användbara för studien då de anger verksamheters 

beteenden ur olika perspektiv. Sammanfattningsvis ska teorierna hjälpa oss att förstå IKEAs 

miljöredovisning mellan de granskade åren.  

 

Studien arbetar med teorier som har sina rötter i intressentteori, organisationsteori samt 

redovisningsteori. Teorierna ska implementeras i större kontexter där ansvar även ska vara 

gentemot vårt samhälle. Beslutsfattare skall vid beslut ta hänsyn till samhället och miljön. 

Vilket går hand i hand med teorierna (Hartmann, 2020). 

 

Intressenter har inflytande på verksamheter och kan påverka att affärsverksamheten bedrivs 

med respekt för moder jord och är i linje med agenda 2030. Arbetet med 2030 målen bidrar till 

att verksamheter erhåller legitimitet och ett positivt rykte. Publicerade icke-finansiella 

hållbarhetsredovisningar indikerar att det ”sociala kontraktet” respekteras för intressenter. 

Vidare finns det olika tillvägagångsätt verksamheter kan använda sig av för att bekräfta 

hållbarhetsarbetet. Ibland riktiga och ibland ger endast ett sken av vad intressenter vill se 

(Deegan & Unerman, 2011).  

 

3.1 CSR och ESG 

Hållbarhet och hållbar utveckling är till skillnad från CSR enligt Bruntlandkommisionen, det 

globala ansvaret med tyngdpunkt på jordens alla resurser och kommande generationers 

förutsättningar (FN, 2016).  

 

CSR beskrivs som aktiviteter och policys verksamheter utövar för att ta ansvar för påverkan av 

samhället och miljön. CSR har ofta målsättningen att öka social välfärd och förbättra 

verksamhetens aktiviteter till mer hållbara. CSR är inte relaterat till lagstiftning utan fungerar 

som ett frivilligt åtagande. Verksamheter kan tillämpa CSR som en del av strategin eller också 

kan marknaden och intressenterna begära det. Aktieägare kan anse att CSR är i linje med 

verksamhetens strategi och avkastning och ibland tvärtom. Vidare står begreppet för ett bredare 
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sammanhang och spektrum av miljömässiga, sociala och styrningar av aktiviteter och policys 

(Leuz et al., 2020).  

 

ESG har växt fram från CSR och skiljer sig med ”G”. ESG tar även hänsyn till ”G” vilken står 

för ekonomistyrning och innebär att verksamheter tar hänsyn till ledarskap, löner, revisorer, 

intern kontroll och investerarnas rättigheter (PRI, 2011).   

 

Till skillnad från CSR, fokuserar verksamheter med hjälp av ESG på hållbara strategier och 

hur de kan kombineras med varor och tjänster som levereras. Begreppet är även förknippat med 

risker och riskhantering. Investerare och andra intressenter ska vara trygga med att 

förvaltningen strävar efter att minimera riskerna inom verksamheten. Genom att verksamheter 

tar sitt ansvar och redovisar risker och möjligheter inom miljö, socialt ansvar och affärsetik 

erhåller dem legitimitet och ett trovärdigt rykte. Detta resulterar i att verksamheten blir attraktiv 

på marknaden för redan befintliga men även potentiellt nya investerare (Amir & Serafeim, 

2018). 

 

3.2 Intressentteorin 

Enligt Herazo och Lizarralde (2016) är definitionen av intressenter ”en grupp eller individ som 

kan påverka verksamheten eller projektet”. Intressenters behov ska tillgodoses då dem är 

inflytelserika för verksamheten och projekten. Vidare menar författarna att det finns risker med 

potentiella intressenter om de plötsligt drar sig ur investeringen i verksamheten, projektet eller 

helt enkelt inte återkommer. Samma kriterier är det för redan befintliga intressenter om 

beslutsfattare ignorerar deras behov kan även dem försvinna och riskera verksamhetens 

avkastning och existens. För att undvika detta ska beslutsfattare i verksamheter tillgodose 

intressenters behov och försöka arbeta med detta i kombination med verksamhetens strategi. 

Aktuella behov som skall tillgodoses är relaterade till hållbarhet. Intressenterna efterfrågar att 

verksamheten ska agera ansvarsfullt gentemot samhället och miljön i deras hållbarhetsarbete.  

 

Deegan och Unerman (2011) beskriver att det finns två intressent perspektiv, etiska och 

ledningsorienterade perspektivet. Det första perspektivet är av normativ karaktär och anger vad 

beslutsfattare ska göra. Det ledningsorienterade perspektivet är av positiv redovisningsteoretisk 

karaktär och anger vad beslutsfattare kan göra. Skillnaden i de två olika perspektiven är att i det 

etiska perspektivet ska alla intressenters behov tillgodoses oberoende på inflytande på 
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verksamhetens avkastning. Det ledningsorienterade perspektivet anger att beslutsfattare ska 

fokusera och tillgodose dem inflytelserikaste intressenternas behov. Intressenterna i det 

ledningsorienterade perspektivet genererar högst avkastning och därmed besitter inte alla 

intressenter samma makt. Därför ska dem inflytelserikaste intressenterna primärt prioriteras av 

förvaltningen.   

 

För att intressenter ska kunna följa verksamheters hållbarhetsarbete väljer många organisationer 

att offentligt publicera sina hållbarhetsredovisningar. Initiativet kan vara lagstadgat och även 

frivilligt. Hur som helst erhåller verksamheter legitimitet och ett positivt rykte via initiativet 

(Fordham & Robinson, 2018). 

 

3.3 Väsentlighetsanalys  

Begreppet “väsentlighet” har blivit ett framträdande inslag i hållbarhetsbedömningen. 

Konceptet är taget från redovisningsområdet och är ett centralt begrepp i framställningen av 

finansiella rapporter och konton. I den finansiella kontexten används väsentlighet för 

bedömning om en post är tillräckligt signifikant för att tas med i redovisningen. Syftet med 

väsentlighetsanalysen är att placera frågor i ett spektrum från mindre till mer viktiga områden. 

Detta är inte endast viktigt för den egna verksamheten utan även för intressenterna och 

samhället (Whitehead, 2017). 

 

Väsentligheten i hållbarheten handlar om att identifiera de viktigaste frågorna, frågor som är 

viktiga för alla intressenter. Väsentliga ämnen för en organisation ska inkludera de ämnen som 

har en direkt eller indirekt förmåga att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde. Detta 

refereras till som dubbel väsentlighet och riktlinjer presenterades av EU kommissionen under 

2017. Dubbel väsentlighet är uppdelad i två perspektiv. Det första perspektivet är mer inriktat 

till investerare och anger att väsentliga punkter ska presenteras i hållbarhetsredovisningen. 

Vilka är kopplade till finansiell klimatrelaterad information och företagets utveckling, 

prestation och position. Det andra perspektivet är mer inriktat till resterande intressenter som 

kunder, medarbetare, medborgare, externa partners och samhället. Vilket anger att miljömässig 

och social väsentlighet ska redovisas i hållbarhetsredovisningen (EU, 2019). 
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3.4 Legitimitetsteorin  

Hittills har begreppet legitimitet nämnts som en röd tråd genom studien. Det är inte särskilt 

förvånansvärt då legitimitetsteorin fungerar som en bakgrund till intressentteorin, hållbarhet, 

CSR och ESG. Teorin kan enligt Lindblom (1993) förklaras som ett tillstånd verksamheter 

befinner sig i när dem samspelar med omvärlden. Här det är betydelsefullt för verksamheten att 

erkännas och identifieras av omgivningen att verkar inom dem allmänt accepterade gränser och 

normer som efterfrågas av samhället. Sammanfattningsvis innebär det att verksamheter behöver 

bemöta samhällets krav för att erhålla legitimitet. Ramarna och normerna är inte statistiska utan 

förändras i takt med samhällets krav och verksamheten behöver följa dem och vara 

anpassningsbar (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin kan uttryckas som 

verksamheters sociala kontrakt till samhället. Verksamheter kan erhålla legitimitet och därmed 

få ett positivt rykte genom kontraktets två delar; explicita- och implicita förväntningar. 

Explicita förväntningar kan kännetecknas som lagstadgade medan implicita förväntningar inte 

är lagstadgade (Deegan & Unerman, 2011). 

 

3.4.1 Symboliska och verkliga budskap 

Fastän verksamheter arbetar aktivt med det sociala kontraktet och legitimiteten kan intressenter 

ifrågasätta hållbarhetsredovisningen om den inte upplevs vara transparent (Deegan & Unerman, 

2011). Huruvida verksamheter är transparanta i hållbarhetsredovisningen för att erhålla 

legitimitet förklarar Silva (2021) med hjälp av två budskap, symboliska och verkliga. 

Författaren påpekar att när verksamheter strävar efter legitimitet händer det att dem väljer 

utifrån ett spektrum från symboliska till verkliga budskap. 

 

Verkliga budskapet innebär att verksamheten genuint arbetar med att förbättra och utveckla 

förvaltningen och andra verksamhets aktiviteter. Jämfört med det symboliska budskapet som 

anger att verksamheter ändrar sin presentation och bilden av verksamheten utåt sett (Deegan & 

Unerman, 2011). Här är fokus på ryktet och budskapet verksamheten sänder till intressenter 

och samhället än faktiska och riktiga förändringar. Tillvägagångsättet och budskapet 

verksamheten vill förmedla är förknippat med greenwashing (Silva, 2021). 

 

Risken med legitimitetsteorin är att verksamheter väljer den enklare vägen och manipulerar 

hållbarhetsredovisningarna istället för att faktiskt genuint förbättra sitt hållbarhetsarbete. Detta 

är ett starkt argument för att verksamheter primärt fokuserar på ryktet för att erhålla legitimitet 
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(Deegan & Unerman, 2011). Vägen till legitimitet behöver inte vara så betydande, om 

hållbarhetsredovisningen är riktig eller ger ett sken av vad samhället och intressenterna 

förväntar sig. Detta innebär även indirekt att verksamheter arbetar runt SDG och dem globala 

målen förlorar relevansen. Därför är det relevant att granska verksamheters 

hållbarhetsredovisningar med hjälp av symboliska eller verkliga avslöjanden (Silva, 2021).  

 

3.4.2 Kopplingen mellan Rapportering och legitimitet 

Silva (2021) redovisar en rapporteringsstruktur som är användbar för att analysera dem 

symboliska och verkliga budskapen för SDG i hållbarhetsredovisningen. Genom att ha en 

strukturerad sammanställning av verksamhetens rapporteringsinformation är det lättare att 

analysera budskapen med hjälp av olika legitimitetsstrategier. Författaren delar in 

rapporteringsinformationen i kvalitativa och kvantitativa variabler. Den första variabeln är av 

beskrivande karaktär och anges i text format medan kvantitativa variabeln anges i siffror och är 

mätbara. Variablerna söker att undersöka bakåt- och framtidsblickande information. Att länka 

tidsorientering till kvalitativ eller kvantitativ beskrivning, ger en starkare indikation på 

engagemanget för specifika mål när detaljer om specifika SDG tillhandahålls. Tidigare studier 

har påvisat att verksamheters rapportering av SDG innehåller främst framtidsblickande 

kvalitativ information. Följt av näst främsta informationen som är av kvalitativ bakåtblickande 

karaktär. SDG informationen redovisas i mindre skala av kvantitativa variabler och är överlag 

mindre prioriterade i förhållande till dem kvalitativa variablerna (Silva, 2021). 

Hållbarhetsredovisningarna i studien visar att verksamheter arbetar aktivt mot SDG och anger 

inte alltid tillvägagångsättet eller verksamhetens påverkan. Silvas (2021) studie visar att den 

kvantitativa informationen av SDG består mestadels av investeringar, kostnadsreduceringar och 

välgörenhetsdonationer. Investeringar och kostnadsreduceringar tillfaller ekonomi och miljö 

området, välgörenhetsdonationer tillfaller inom det sociala området av hållbarhet. Några 

verksamheter redovisade sina GHG utsläpp (CO2) via kvantitativa variabler som är mätbara till 

exempel i procent. Hållbarhetsredovisningarna visade att en av dem mest rapporterade SDG 

behandlade bland annat miljö området (Silva, 2021). 

 

3.4.3 Legitimitetsstrategier 

Silva (2021) presenterar ett ramverk som utgår från legitimitetsteorin och anger att 

verksamheter kan tillämpa fyra olika legitimitetsstrategier; försonings-, transparens 

stimulerings och transformationsstrategin. Strategierna kan tillämpas enskilt eller kombinerat 
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för att erhålla legitimitet. Silva (2021) menar att majoriteten av verksamheterna i studien 

erhåller legitimitet via symboliska budskap av SDG informationen och därmed via 

legitimitetstrategierna; försonings-, transparens och stimuleringsstrategi. Vilka inte bidrar till 

att uppnå målen med SDG till 2030, eftersom det skulle krävas verkliga förändringar.  Istället 

kan verksamheter använda SDG för att inspirera och identifiera förändringar i affärsmodellen 

och därmed erhålla legitimitet via det verkliga budskapet och transformationsstrategin. 

 

Försoningsstrategin innebär att verksamheter drar paralleller mellan befintliga CSR aktiviteter 

och relevanta SDG. I stället för att göra ändringar för att bidra till målen för hållbar utveckling 

påstår verksamheter att deras nuvarande hållbarhetsarbete i verksamheten redan är i linje med 

dem utvalda SDG (Silva, 2021).  Strategin är mer av bakåtblickande karaktär än 

framåtblickande i SDG informationen som presenteras i hållbarhetsredovisningarna. Vidare är 

den effektiv för att balansera relationen till intressenterna som ställer krav på olika hållbarhets 

initiativ (Schaltegger and Burritt, 2018). Då informationen som presenteras i 

hållbarhetsredovisningen har mer anpassats till att upprätthålla legitimiteten än verkliga 

förändringar i verksamheten. Därför kan strategin uttryckas som att den ger ett symboliskt 

budskap av legitimitet (Shabana and Ravlin, 2016). Vilket i sin tur även påverkar och begränsar 

arbetet med att uppfylla målen med SDG till 2030. Silva (2021) presenterar ett exempel från 

studien som beskriver försoningsstrategin med hållbarhetsredovisningen från Diageo (2018). 

Vilken anger att deras program "Water of Life” används av mer än 10 miljoner människor i 

Indien och i 21 länder i Afrika sedan 2006, varav 234 000 under 2018. Det är inriktat på tillgång 

till vatten, sanitet och hygien i linje med SDG 6. Författaren menar att även om det skulle 

konstaterats att aktiviteterna bidrar till dem redan utvecklade 2030 målen så hade målen för 

SDG ännu inte utvecklats under 2006. Därför är det irrelevant med en jämförelse som endast 

egentligen ger intressenterna en bra bild av hållbarhetsarbetet. Istället för att inspirera och skapa 

verkliga förändringar i verksamheter för att skapa bidrag till målen för hållbar utveckling så 

arbetar verksamheter med en försonlig legitimeringsstrategi. Vilket innebär att dem omarbetar 

och om planerar sina redan befintliga SDG för att visa att dem bidrar till SDG (Silva, 2021). 

 

Transparensstrategin är en annan legitimitetsstrategi som är mer bakåtblickande än 

framåtblickande i SDG informationen som presenteras i hållbarhetsredovisningarna. Likt 

försoningsstrategin så finns det redan existerande CSR aktiviteter som kopplas till SDG i 

rapporteringen. Den viktigaste skillnaden mot försoningsstrategin är att företag fokuserar på sin 

kärnverksamhet och kopplar den till SDG än bara som ett tillägg. Överlag väljer de flesta 
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verksamheter en transparensstrategi för att legitimera sitt bidrag till SDG. Detta genom att ange 

vilka mål för SDG som har den starkaste kopplingen. SDG kan ses som en plan för utmaningar 

som måste hanteras, där dem "identifierade SDG” kan ha störst inverkan. Silva (2021) ger ett 

exempel från Standard Life Aberdeen (2018) vilka anger att verksamheten fokuserar på "rättvist 

arbete och inkluderande sysselsättning" och därför bidrar de främst till SDG, 8. Verksamheten 

väljer selektivt ut vad dem vill lyfta fram i deras hållbarhetsarbete och tillvägagångssättet kan 

benämnas som ”cherry picking” (Hahn and Lülfs, 2014). Risken med ”cherry picking” är att 

verksamheter kan själva styra den positiva bilden som förmedlas utåt sett och samtidigt utesluta 

dem negativa sidorna av hållbarhetsarbetet. Detta i sin tur ger inte en rättvis och heltäckande 

bild av verksamheten och kan benämnas som SDG-tvätt och ett symboliskt budskap (Eccles 

and Karbassi, 2018). Tillvägagångssättet kan tillfredsställa verksamheters berörda parter ytligt 

genom att rapportera bidragen för SDG och på så vis minska risken för att förlora licensen för 

att bedriva verksamhet och kan bibehålla legitimiteten. Till skillnad från ”cherry picking” kan 

det vara så att verksamheten gör en väsentlighetsanalys om vilka områden som är relevanta och 

främsta att utveckla i hållbarhetsarbetet. SDG som inte är i fokus i väsentlighetsanalysen kan 

vara mindre relevanta för verksamheten och behöver inte betyda att det är ”cherry picking” 

(Whitehead, 2017). Samtidigt kan detta uppfattas som att verksamheten inte vill visa dem 

negativa effekterna i hållbarhetsarbetet som dem mindre prioriterade SDG ger och därmed 

benämnas ”cherry picking” (Silva, 2021). 

 

Stimuleringsstrategin är en tredje legitimitetsstrategi som är framåtblickande. Tillvägagångssätt 

för SDG är att använda dem som inspiration för att utveckla och planera aktiviteter som bidrar 

till målen. Verksamheter kan till exempel använda SDG som vägledning för att utveckla sitt 

framtida hållbarhetsarbete (Silva, 2021). Stimulansstrategin använder målen för SDG på ett 

inspirerande sätt för att skapa förändringar och att fastställa framtida hållbarhetsmål. Fokus är 

på aktiviteter som är åtskilda från kärnverksamheten. Silva (2021) menar att många 

verksamheter under 2020 vänder sig till SDG för vägledning och börjat med långsiktiga mål 

för 2030. Med andra ord har hållbarhetsredovisningar för 2020 utvecklats med SDG i åtanke. 

Kontentan av detta innebär en motsägelse som tyder på att verksamheten hittills inte har 

strategiskt integrerat SDG. Verksamheter som inte har lämnat detaljerad information om sina 

hållbarhetsinsatser tidigare kan ha lättare att använda SDG som vägledning för att utveckla 

framtida mål. Det finns en risk med att sakna kopplingen till kärnverksamheten. Vilket innebär 

att alla aktiviteter och förändringar ligger utanför verksamhetens kärna och ger en 

hållbarhetsredovisning med ett mer symboliskt än verkligt budskap (Silva, 2021). 
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Transformationsstrategin är den fjärde legitimitetsstrategin och innebär att verksamheter 

använder SDG för att hitta nya affärsmöjligheter eller omvandla hela affärsmodellen för att 

arbeta hållbart (Adams & Narayanan, 2017). Strategin är närmast förknippad med att bidra till 

SDG och det verkliga budskapet. Vidare är den kopplad till kärnverksamheten med likheter till 

transparensstrategin (Schaltegger et al., 2016). Strategin anger att det finns olika intervall av 

verksamheters bidrag till SDG och kan variera från lågt till högt beroende på förändringarna. I 

den låga änden av omvandlingsstrategin använder verksamheter SDG för att börja identifiera 

hur specifika produkter bidrar till SDG (Silva, 2021). Författaren nämner ett exempel där en 

verksamhet har två SDG-obligationer riktade till projekt i linje med utvalda globala mål för 

hållbar utveckling. Även om detta innebär första steget för att omvandla produktportföljen, kan 

de flesta produkter sakna bidrag till målen för hållbar utveckling eller ännu värre, fortsätta att 

bidra till ohållbarhet. För att undvika detta, samarbetade och inkluderade verksamheten många 

affärsenheter för att tillsammans identifiera SDG. Resultatet av att integrera anställda och olika 

affärsenheter i projekten ger ett gemensamt organisatoriskt hållbarhetstänk och kan tillsammans 

lösa stora utmaningar med SDG. Silvas (2021) studie visar att verksamheten var den enda som 

hade fokus på SDG med hjälp av organisationsförändringar, eftersom de verkar ha minst en 

engagerad individ som fokuserar på SDG, vilket framgår av arbetstiteln "SDG och Specialist". 

Författarens studie visar att ingen verksamhet hade omvandlat affärsmodellen så att 

kärnverksamheten styrs på ett sätt som bidrar till SDG. Trots att man erkänner detta behov har 

inget företag tillämpat faktiska förändringar i detta avseende. Det är inte tillräckligt med att 

involvera och delegera hållbarhet i verksamheten utan kärnaffärsmodellen måste ändras och 

dess strategier (Silva, 2021).  
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3.5 Analysmodell 

Följande avsnitt behandlar studiens analysmodell (se figur 2.) Analysmodellen är bakgrunden 

till studiens forskningsprocess och utfall. Modellen grundar sig på den teoretiska referensramen 

och härleds av syftet, problemformuleringen och problematiseringen. Legitimitetsteorin 

studeras primärt och med stöd av intressentteorin ökar helhetsbilden vid analysen och 

insamlingen av empirin. Följt av obligatorisk och frivillig miljöredovisning som grunden till 

hållbarhetsredovisningen.  

 

Figur 2. Den framtagna analysmodellen baseras på det teoretiska ramverk studien behandlar i forskningsprocessen. 

 

Med hjälp av en innehållsanalys studeras utvecklingen av IKEAs miljöredovisning (Silva, 

2021). Författarna tar på sig hållbarhetsglasögon och genom de analyserar om de publicerade 

miljöredovisningarna ger ett symboliskt eller verkligt budskap. Närmare bestämt om 

verksamheten erhåller legitimitet via budskapen. Det symboliska budskapet är bilden av 

hållbarhetsarbetet verksamheten förmedlar till sina intressenter. Vilken inte överensstämmer 

med det interna hållbarhetsarbetet och kan ses som osann. Det verkliga budskapet innebär att 

bilden verksamheten förmedlar om hållbarhetsarbetet till intressenterna är sann och 

överensstämmer med verksamhetens interna hållbarhetsarbete. Slutligen analyseras 

miljöredovisningen med stöd av obligatoriska och frivilliga åtaganden.  
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4 Metod 

Detta kapitel presenterar vår vetenskapliga samt empiriska metod. I fortsättningen kommer 

induktiv, deduktiv och abduktiv forskningsansats att beskrivas. Vidare anges forskningsmetod 

och forskningsstrategi. Metodfrågor är centrala i vetenskapliga undersökningar. 

Forskningsmetoden kopplar samman forskningsfrågorna med undersökningens teoretiska 

utgångspunkter och det empiriska underlaget som ligger till grund för analyser och slutsatser 

(Lind, 2020). Kapitlet avslutas med uppsatsens empiriska metod som består av innehållsanalys 

och kodning. 

 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt  

Vetenskapligt angreppssätt börjar med beskrivningen av forskningsfilosofin. Vidare 

presenteras forskningsansats och forskningsmetod. Kapitlet avslutar med förklaringen av 

forskningsstrategin.  

 

4.1.1 Forskningsfilosofi 

Epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som är eller kan betraktas 

som grundkunskap inom ett ämnesområde. En viktig fråga är huruvida den sociala verkligheten 

kan eller bör studeras utifrån samma principer, metoder som tillämpas i naturvetenskapen. Det 

finns två synsätt att svara på denna fråga: positivism och interpretativism. (Bell & Bryman, 

2021) 

Positivism förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studien av den sociala 

verkligheten. En av huvudprinciperna inom positivismen är fenomenalism, en princip där bara 

företeelser som kan bekräftas vid sinnena ska ses som riktig kunskap, enligt Bell och Bryman 

(2021). Nästa viktiga princip är deduktivism. Det är en princip där teorins syfte är att generera 

hypoteser som kan prövas och på det sättet kunna ta ställning till lagbundna förklaringar. 

Induktivism är en princip i positivismen som anger att kunskap uppnås genom att fakta samlas 

och det utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter. En viktig punkt är att vetenskapen ska 

vara objektiv och värderingsfri. Enligt Bell och Bryman (2021) är en forskningsuppgift att 

samla in data som kan leda fram till generaliserbara propositioner som kan prövas. Kopplingar 

mellan teori och praktisk forskning förutsätter att det är möjligt att göra observationer på ett 

sätt som inte är påverkat av redan existerande teorier (Bell & Bryman, 2021). 
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Interpretativismen eller tolkningsperspektivet är ett alternativ till positivismen. 

Interpretativismen grundar sig på uppfattningen att det behövs strategi som gör skillnad mellan 

människor och naturvetenskapens studieobjekt. Tolkningsperspektiv vill fånga den subjektiva 

innebörden av social handling. Interpretativismen skiljer sig från positivismen. 

Tolkningsperspektivet speglar en åtskillnad i förklaring av människors beteende och förståelse 

av människors beteende. Interpretativismen ger en annan forskningsuppgift. Och det är att tolka 

insamlad data ur ett subjektivt perspektiv (Bell & Bryman, 2021). 

 

Ontologi inom vetenskapsteorin svarar på den centrala frågan om hur tillvaron uppfattas. Enligt 

Bell och Bryman (2021) finns det två synsätt i ontologin, objektivism och konstruktionism. 

Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som säger att vi möter sociala företeelser i form av 

yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka (Bell & Bryman, 2021). 

Konstruktionism är ett ontologiskt synsätt som går ut på att sociala företeelser och deras mening 

är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar, enligt Bell och Bryman (2021). 

 

Studien är en longitudinell innehållsanalys av IKEAs hållbarhetsrapporter. Data samlas in från 

rapporter under perioden 2017 - 2020. Fakta samlas in och analyseras på ett objektivt sätt. Den 

här delen av arbetet kan ses ur positivismens perspektiv. Den andra delen är tolkning av resultat 

och det kan ses ur interpretativismens synsätt.  

 

4.1.2 Forskningsansats 

De finns tre olika synsätt på forskningsansatsen: Induktion, Deduktion och abduktion. 

Induktion innebär utveckling av idéer och teorier genom observation. De allmänna 

förhållandena som helst skulle existera innan teorin kan utvecklas genom observation är: 

- Antalet observationer som ligger till grund för generalisering måste vara stort; 

- Observationerna måste upprepas under många olika förhållanden. 

- Ingen accepterad observation bör strida mot de härledda universella förhållandena. (Deegan 

& Unerman, 2011) 

 

Detta kan kontrasteras med en process där teorier utvecklas genom ett deduktivt resonemang, 

som mer bygger på användning av logik snarare än observation. Deduktion börjar med redan 

befintliga teorier. Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur 

förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut. I likhet med induktiva 
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och deduktiva synsätt används abduktion för att dra logiska slutsatser och utveckla teorier om 

verkligheten. Detta kan ses som en blandning av induktion och deduktion. Abduktion undviker 

begränsningar som förknippas med induktiva och deduktiva ställningstaganden. Det baseras på 

det pragmatiska synsättet. Abduktion inleds med ett problem som sedan ska förklaras (Bell & 

Bryman, 2021). 

 

Studien analyserar och förklarar utveckling av IKEAs hållbarhetsredovisning över tid. Studien 

syftar till att analysera IKEAs symboliska och verkliga budskap med stöd av legitimitet- och 

intressentteorin. Detta görs både med hjälp av observationer och logiskt tänkande. Studien 

inleds med ett problem som ska förklaras och besvaras i analysen och slutsatsen som tyder på 

ett abduktivt resonemang.   

 

4.1.3 Forskningsmetod 

Distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är vanlig. Den kvalitativa forskningen 

grundar sig i ett positivistiskt synsätt på vetenskapliga undersökningar. Empiriska observationer 

är oberoende av en undersöknings teoretiska utgångspunkter. Kunskap utvecklas genom att 

pröva hypoteser som har härletts ur undersökningens teoretiska referensramar. Syftet är att 

påvisa kausala samband. Främst kvantitativ data används som grund i undersökningen. Den 

kvantitativa metoden grundar sig i ett tolkande (hermeneutiskt) synsätt på vetenskaplig 

kunskap. Observationer är beroende av en extern referenspunkt. Empiriska beskrivningar 

influeras av valda teoretiska utgångspunkter (Lind, 2020).  

 

Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten under insamling och analys av data 

oftare ligger på ord än på kvantifiering och siffror (Bell & Bryman, 2021). Studien använder 

sig både av kvantitativ och kvalitativ data insamlad från IKEA:s hållbarhetsredovisningar. Den 

kvantitativa delen av studien visar frekvens av redovisad information relaterad till SDG 13 - 15 

genom åren, samt antal bakåt- och framåtriktade information fördelat på tre huvudämnen. 

Vidare presenteras frekvens av kvalitativa och kvantitativa information i miljöredovisningen. 

Innehållsanalys av miljöredovisningar utförs genom en kvalitativ metod där större tonvikt 

ligger på kvalitativ beskrivning av data. 
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4.1.4 Forskningsstrategi 

Studien är baserad på en longitudinell (2017 -2020) singel fallstudie av IKEA. Bell och Bryman 

(2021) menar att den grundläggande formen för en fallstudie rymmer ett detaljerat och ingående 

studium av ett enda fall. Termen ”fall” är förknippad med en fallstudie av en viss plats, till 

exempel en organisation.  Enlig Bell och Bryman (2021) är målen med fallstudier att genomföra 

ett ingående studium av ett enda fall, och utifrån detta att sedan göra en teoretisk analys. En 

longitudinell studie används vanligtvis inom företagsekonomisk forskning för att kartlägga 

förändringen. Med en longitudinell studie studeras ett urval först och sedan minst en gång till 

vid ett senare tillfälle, för att visa hur situationen förändras i tid. Data insamlas vid flera tillfällen 

med samma variabler och från samma individer (organisationer) (Bell & Bryman, 2021). 

Longitudinell singel fallstudie anses vara en lämplig form av forskningsstrategi med tanke på 

att studiens syfte är att analysera utveckling av hållbarhetsredovisningarna genom åren. 

 

4.2 Empirisk metod 

Studien analyserar IKEAs miljöredovisningar i perioden 2017 – 2020 med syftet att påvisa hur 

deras miljöredovisning har utvecklats under åren. Följande kapitel visar vilka metoder som 

använts för att besvara syftet med arbetet, samt förklarar hur metoder har utformats för 

informationssamling och kodning.  

 

4.2.1. Val av analyssubjekt och tidsram 

I uppsatsen är hållbarhet ett grundläggande ämne. Val av företaget som kommer att analyseras 

har gjorts utifrån det perspektivet. Enligt Sustainable Brand Index är IKEA den verksamhet 

som upplevs bara främst på hållbarhet enligt svenska konsumenter (SBI, 2020). European 

Furniture Industries Confederation (EFIC), den ledande branschorganisation för 

möbelindustrin i Europa, utsedde IKEA till en av dem verksamheter inom möbelindustrin som 

praktiserade cirkulär ekonomi bäst under 2020 (EFIC, 2021). Data för empirin har samlats in 

från IKEA:s hållbarhetsredovisningar för perioden 2017 - 2020. Enligt Bell och Bryman, (2021) 

är beslut om vilken tidsperiod som ska omfattas av analysen i stor omfattning styrd av när i 

tiden en viss händelse inträffar. Beslutet att starta analysen just med året 2017 kan förklaras 

med Agenda 2030 och globala målen. IKEA har under 2017 påbörjat ställa om sin 

hållbarhetsstrategi i linje med de globala målen. 
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4.2.2 Innehållsanalys   

Metoden som används i analysen av IKEAs miljöredovisningar är en innehållsanalys. Stöd till 

valet av lämpliga analysmodellen finns i litteraturen. Silva (2021) anger att empirisk 

analysmetod i form av innehållsanalys har länge varit en föredragen metod för analys av 

rapporter. Innehållsanalys av IKEAs miljöredovisningar har avgränsats till miljöredovisning. 

IKEA baserar sin hållbarhetsredovisning på globala målen och agenda 2030. I analysen har 

avgränsning gjorts till tre för miljö viktigaste globala målen: SDG 13-att bekämpa 

klimatförändringar; SDG 14-hav och marinaresurser; SDG 15-ekosystem och biologisk 

mångfald. I fortsättningen av innehållsanalysen har en till avgränsning gjorts på tre 

huvudämnen: klimatförändring, material i produktion och återvinning av material. 

 

4.2.3 Kodning och datainsamling 

Kodning utgör ett viktigt steg vid en innehållsanalys. Enligt Bell och Bryman (2021) finns det 

två huvudsakliga delar av kodningen: Utformningen av ett kodningsschema och en 

kodningsmanual. Rennstam och Wästerfors (2018) menar att kodning kan låta avancerat, men 

att det innebär i all enkelhet att man sätter ord på vad man läser eller ser i materialet. Det kan 

kallas etiketter, kategorier eller koder, det vill säga ord som väljs av analytikern för att definiera 

innehållet. Vidare anger Rennstam och Wästerfors (2018) att det finns två typer av kodning: 

initial (eller öppen) och fokuserad (eller selektiv). Den förra är baserad på närläsning av 

materialet och innebär att man kodar i stort sett varje mening i materialet. Fokuserad kodning 

handlar om att identifiera de mest framträdande initiala koderna för att därigenom sätta ord på 

större datamängder. All information som rör ett visst fall eller en viss frågeställning ska föras 

in i kodningsschemat. Kodningsmanual används därefter och i manualen specificeras de 

kategorier som ska användas för att klassificera texten (Bell & Bryman, 2021). 

 

Kodningsprocess har utförts i följande steg. Det första steget var att skapa ett kodningsschema 

i form av en mall. Mallen skapades i ”excel”. På ett blad i excel-filen fanns alla definierade 

kodord (se bilaga 3). På blad två har definierats kategorier för gruppering av information. 

Informationen har vidare fördelats i bakåt- och framåtriktade, samt kvalitativ och kvantitativ. 

Kvantitativ har fördelats ytterligare på finansiell och icke-finansiell. En förenklad kodningsmall 

är presenterad i tabell 3. 
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Tabell 3. Modell baserad på Silvas ramverk (2021) 

Uppplysnings kvalitet Tidligere orienteret Framtids orienteret  

 

K
v

a
li

ta

ti
v

 
Kvalitativa indikatorer med fokus på 

tidigare aktiviteter 

Kvalitativ data med fokus på 

framtida aktiviteter, mål. 

K
v

a
n

ti
ta

t

iv
 

Finansiell Monetära indikatorer med fokus på 

tidligere aktiviteter, t.ex- Investeringer 

Monetära indikatorer med fokus på 

framtida aktiviteter, t.ex. Investeringar 

Icke-finansiell Icke-monetära indikatorer, t.ex. 

tidligere växthusgasutsläpp 

Mål, t.ex. reduktion med 20 % innan 

2030 

 

I steg två har IKEAs hållbarhetsredovisningar för perioden 2017 – 2020 laddats ner vilka var i 

PDF format. För att söka på kodord har sökfunktion i PDF används (”ctrl+F”). Eftersom 

kodningen omfattade kvalitativ, samt kvantitativ kodning behövdes en form av 

”kodningsmanual” för att avgöra vilken av den hittade informationen är väsentlig för arbetet. 

Detta gjordes med hjälp av IKEAs redovisning. På sista sidorna av rapporterna är alla SDG 

presenterade, samt fördelade i viktiga kategorier. Denna uppställning använts i kodningen som 

en form av väsentlighetsfilter. Hittad information har vidare ”filtrerats” genom de tre 

huvudämnena: klimatförändring, material i produktion och återvinning av material. Den hittade 

informationen har sedan klistrats in i excel-filen.  

 

Kodningen var fördelad mellan författarna. Robert har kodat de första två åren, 2017 och 2018, 

och Danjela har kodat åren 2019 och 2020. För att säkerställa kvalitet och konsistens av 

insamlad empirisk data, som leder vidare till jämförbarhet, har ”check-coding” utförts. ”Check-

coding” används för att testa konsistens mellan kodarens datareduktion och en annan forskares 

kodning av slumpmässigt valda textavsnitt (Horborn, 2005). I check-codning processen har vi 

dubbelkollat varandras alla antal träffar på kodorden, samt gjort kontroll av några slumpmässigt 

utvalda kategorier. Insamlad empirisk data har till slut exporterats till tabellerna fördelade per 

år och per huvudämne (se bilagor 4 - 7). Tabellerna är grunden till analysen och gjordes utifrån 

de.  
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5. Empiri 

Kapitel fem presenterar den insamlade empirin från hållbarhetsredovisningar mellan 2017-

2020. Data är insamlad genom innehållsanalys, kvantifiering och kodning av 

hållbarhetsredovisningar och ämnar att framföra IKEAs icke-finansiella miljöredovisning. 

 

Kapitlet kommer att vara uppdelat år för år. Grunden till insamlingen av data baseras på IKEAs 

miljöredovisning för det analyserade året och vilka väsentliga punkter som anges för SDG 13-

15. Efter insamlingen av data enligt IKEAs väsentliga punkter för dem tre olika SDG har 

empirin skalats ner ytterligare. Bestående av tre huvudämnen som valts ut; klimatförändring, 

återvinning av material och material i produktion. Huvudämnet klimatförändring har skalats 

ner ytterligare till, CO2, vatten, avfall, energiförbrukning och avskogning. Huvudämnet 

material i produktion har även skalats ner ytterligare till, CO2 och miljögiftiga ämnen. 

Huvudämnet återvinning av material har inte skalats ner ytterligare och består av ämnet 

återvinning och material. Varje huvudämne delas upp i tabell och sammanlagt tre tabeller för 

respektive år. Under varje huvudämne presenteras den relevanta informationen från 

miljöredovisningen för det granskade året. (se bilaga 4-7) 

 

Tabellstrukturen är uppdelad i kvalitativ och kvantitativ information följt av tillbakablickande 

och framåtblickande information. Den kvantitativa informationen är ytterligare fördelad på 

finansiell och icke finansiell information. Tabellstrukturen ska hjälpa oss att besvara studiens 

syfte och problemformulering med hänvisning till teorin. (se bilaga 4-7) Detta med stöd av 

beskrivande text för dem utvalda SDG 13-15.  

 

 

5.1 IKEA 2017 

I följande del kommer insamlad empiri från IKEA:s hållbarhetsredovisning för år 2017 att 

presenteras. IKEA publicerar separata hållbarhetsrapporter. Antal sidor i rapporten IKEA:s 

hållbarhetsrapport 2017 (IKEA Sustainability Report FY17) är 52. I rapporteringen för 2017 

har de använt GHG Protocol och Globala målen 2030. I 2017 års rapport har de inte presenterat 

en väsentlighetsanalys (Se Tabell 4). (IKEA, 2017) 
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Tabell 4. Hållbarhetsredovisning IKEA 2017 

Antal sidor Standard SDG Vässentlighetsanalys 

52 GHG 1-17 Nej 

 

I hållbarhetsrapporten har rapporterats användning av flera olika certifikat. Vidare har 

presenterats IKEA:s engagemang och stöd för olika initiativ och organisationer. (Se 

tabell 5) 

 

Tabell 5. SDG 13-15 i hållbarhetsredovisningen IKEA 2017 

Certifikat Övriga engagemang 

FSC, 

EFIC,  

BCI,  

UTZ,  

RSPO,  

ASC,  

MSC 

Vara skogspositiv 

Tillsammans med WWF har IKEA verksamhet hjälpt till att bekämpa 

olaglig avverkning och främja ansvarsfull timmerhandel. Samarbete med 

WWF leder till förbättrad skogsförvaltning. 

 

Partnerskap med Rainforest Alliance, har som fokus på att förbättra 

skogsbruksmetoder bland småbrukare. 

 

I samarbete med Rainmaking, ett globalt företagssamarbete mellan 

entreprenörer, syftar IKEA Bootcamp-programmet till att engagera 

nystartade företag. 

 

Samarbete med Gujarat Green Revolution Company (GGRC), att 

uppmuntra mer hållbara metoder för bomullsodling som ökar intäkterna 

för jordbrukarna. 

Samarbete med FN: s utvecklingsprogram, Indonesiens regering och 

andra globala företag för att implementera den indonesiska standarden 

för hållbar palmolja (ISPO).  

 

Projektet syftar till att minska avskogningen och förbättra småbrukarnas 

inkomster och avkastning, vilket gör palmoljeproduktion mer hållbar. 

 

 

IKEA:s hållbarhetsstyrning och strategiska mål 

IKEA:s Strategic Sustainability Council är ett styrelseorgan som inrättades i februari 2017. 

Council ansvarar för hållbarhetsbeslut såsom: IKEA-varumärkets roll i samhället, 

Hållbarhetsstrategier och mål över hela franchisesystemet, samt Uppfyllelse och krav på 

hållbarhetsmål genom IWAY, IKEA-leverantörens uppförandekod. En del av IKEA:s 

hållbarhetsstyrning är partnerskap med intressenterna beslut om att lyssna och lära av dem. 

(IKEA, 2017) 
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I hållbarhetsrapporten anges att den uppdaterade hållbarhetsstrategin kommer att 

kommuniceras under 2018 och att den skapas för att ange nya ambitioner, styrda av FN:s 

globala utvecklingsmål. Globala målen kommer att driva hållbarhetsstrategin fram till 2030 och 

kommer att påverka hela IKEA:s värdekedja. I hållbarhetsrapporten är ännu inte presenterade 

några strategiska mål 2030. (IKEA, 2017)  

 

I redovisningen 2017 anger IKEA att de kommer att de under 2018 kommer att introducera 

deras nästa stora steg i verksamheten. Att sätta fokus på hållbart och hälsosamt liv för många 

människor, att förändra arbetssätt för att bli cirkulärt och ”climate positive” och främja en rättvis 

och jämlik värld som påverkas i hela värdekedjan. 

 

SDG 13 - Bekämpa klimatförändringarna 

I hållbarhetsrapporten har IKEA tagit upp två huvudpunkter relaterade till SDG 13 och anger 

hur dem bidrar till globala målet.  

 

1.  ”Minska klimatavtrycket för IKEAs värdekedja i absoluta tal. Till exempel 

genom att omvandla till en cirkulär verksamhet, införa fler växtbaserade 

livsmedelsalternativ, investerar i förnybar energi och förbättrar 

energieffektiviteten.”  

 

IKEA:s ambition är att omvandla hela verksamheten till att bli cirkulär. Där ingår allt från hur 

produkterna är designade och skapade, vilket material används, hur leveranskedjan utvecklas 

och skapas till hur kunderna bemöts. Avfall ses som en värdefull resurs och produkter anses 

vara materiella banker för framtiden. Som exempel på produkter som producerades av avfall är 

trasmattor Tånum. Rapporterat avfall från butiker utgör 77,2 % av det totala avfallet. För året 

återvände Industrin 82% av avfall. (IKEA, 2017) 

 

IKEA jobbar på att utöka utbud av växtbaserad mat. Nya material och sätt att förlänga 

livslängden för produkter och material utforskas. Nya växtbaserade produkter i matsortimentet 

som introducerades 2017 är bl.a. MUNSBIT snacks, Veggiebollar, IKEA sylt, IKEA-märkta 

chokladstänger, SJÖRAPPORT-serien, PÅTÅR kaffeprodukter.  
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IKEA vill bli Energy Positive genom att investera i förnybar energi och genom att förbättra 

energieffektivitet. El står för ungefär hälften av klimatavtrycket i IKEA. I redovisningen 2017 

presenterade IKEA två investeringar. I Portugal investerade IKEA 7 miljoner Euro för 18 240 

solpaneler. Denna investering kommer generera tillräckligt med energi för att driva över 2 700 

hushåll och kommer att förhindra 2 358 ton CO2 utsläpp per år. Den andra investering är en ny 

energianläggning i Ryssland, som lanseras i 2018 och kommer att minska utsläppen av 

växthusgaser med 80%. IKEA lyfter fram även sina framsteg i energieffektiviteten. De anger 

att deras LED-belysning minskade energiförbrukning med 3,3 miljarder kWh i världen för året.  

I IKEA Slovakien, 100 % el kom från förnybara källor för året. INGKA Group genererar 73 % 

av energi från vindkraftverk och solpaneler. Även framsteg i värdekedjan lyfts fram.  Minst 48 

leverantörer genererar över 90 % av energi från förnybara källor. (IKEA, 2017) 

 

2. “Skapa produkter och lösningar för att göra det möjligt för kunderna att leva ett mer 

hållbart liv hemma.” 

 

Det finns över 500 IKEA produkter med specifika hälso- eller hållbarhetsfunktioner. Exempel 

på några som IKEA presenterar i rapporten är: LED-lampor som använder upp till 85% mindre 

energi än traditionella glödlampor; Variera-soptunnor för enkel sortering av avfall; 

Vatteneffektiva diskmaskiner LAGAN; TILLREDA bärbar häll är 40% mer energieffektiv än 

konventionella hällar. (IKEA, 2017) 

 

SDG 14 - Hav och marina resurser 

I sin miljöredovisning för 2017 presenterar IKEA en punkt. 

 

1. ”Ansvara på fisk och skaldjur för IKEA-bistroer, restauranger och svenska 

livsmedelsmarknader på ett ansvarsfullt sätt från ASC- eller MSC-källor.” 

 

IKEA är fortsatt engagerade i att endast skaffa ASC eller MSC certifierad fisk och skaldjur, 

med full kedja av vårdnad verifierad till IKEA-butiker. (IKEA, 2017) 

 

SDG 15- Ekosystem och biologisk mångfald 

I sin redovisning för 2017 har IKEA tagit upp två viktigaste punkter relaterade till SDG 15. 

 

1. ”Skaffa viktiga råvaror, som bomull och trä, från mer hållbara källor.” 
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Ett av IKEAs viktigaste mål är att ha ansvarsfullt inköp av råvaror som t.ex. bomull och trä från 

mer hållbara källor. För att åstadkomma de jobbar de aktivt med intressenterna, som WWF. 

2017 kom 77 % av träet och 100 % av bomullen från källor som definieras som mer hållbara.  

Allt trä som används i IKEA-produkter kommer från IKEA IWAY-skogsbrukssektionen och 

arbetar mot målet att köpa 100% från mer hållbara källor (FSC - certifierat eller återvunnet) 

senast 2020. IKEA arbetar för att driva FSC-certifiering globalt. I 2017 använts 145 000 ton 

bomull, cirka 1% av världens totala utbud av IKEA. (IKEA, 2021) 

 

2. ”Främja hållbar skogsförvaltning för att eliminera nedbrytning och avskogning av 

skog. Använd endast FSC-certifierat papper för att producera IKEA-katalogen - 

världens största tryck som någonsin producerats med 100% FSC-certifierat papper.” 

 

IKEAs mål är att bli ”forest positive”. De vill bidra långt utöver deras egna behov att göra 

ansvarsfullt skogsbruk till normen, förändra branschen och driva samhällsförändringar. IKEA 

kommer att göra detta genom att fortsätta att främja ansvarsfullt skogsbruk och arbeta för att 

eliminera skogsnedbrytning och avskogning. I 2017 använde IKEA cirka 3% av världens FSC-

certifierade virke och hjälpte genom partnerskap med WWF att certifiera 18% av FSC-

certifierade skogar runt om i världen. 16,5 miljoner m3 roundwood equivalent (RWE) använts 

i IKEA:s produkter i 2017. För första gången inkluderar denna siffra också papper, vilket utgör 

582 000 m3 av totalen. Med 203 miljoner exemplar tryckta i FY17 är IKEA:s produktkatalog, 

världens största FSC-certifierade publikation.  

 

I bilaga 4 fördelas ovan beskrivna aktiviteter, samt målen i tre tabeller, baserade på tre 

huvudämnen: klimatförändring, återvinning av material och material i produktion. Information 

i tabellerna är fördelad på bakåt- och framåtriktad, samt kvalitativ och kvantitativ.  

 

5.2 IKEA 2018 

I följande del kommer insamlad empiri från IKEA:s hållbarhetsrapport för år 2018 att 

presenteras. IKEA publicerar separata hållbarhetsrapporter. Antal sidor i rapporten IKEA:s 

hållbarhetsrapport 2018 (IKEA Sustainability Report FY18) är 59. 

IKEA har använt GHG Protocol och Globala målen 2030 i sin hållbarhetsredovisning för 2018. 

I hållbarhetsrapporten har IKEA inte presenterat en väsentlighetsanalys. (Tabell 6)  
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Tabell 6. Hållbarhetsredovisning IKEA 2018 

Antal sidor Standard SDG Väsentlighetsanalys 

59 GHG 1-17 Nej 

 

I hållbarhetsrapporten har rapporterats användning av flera olika certifikat. Vidare har 

presenterats IKEA:s engagemang och stöd för olika initiativ och organisationer. (Se 

tabell 7) 

 

Tabell 7. Certifikat och övriga engagemang 2018 

Certifikat Övriga engagemang 

FSC,  

EFIC,  

BCI,  

UTZ,  

RSPO,  

ASC,  

MSC 

”Det finns en gemensam strategi för vattenförvaltning i hela IKEA-verksamheten, 

styrd av Water Working Group, bestående av ledare från hela verksamheten. WWF 

är partner i specifika projekt.” (S.41) 

 

”Vi har samarbetat med Sweden Textile Water Initiative (STWI) i Kina sedan 2015 

och stöttat tre textilleverantörer för att förbättra vatten- och energieffektivitet och 

kemikaliehantering.” (S.41) 

 

”År 2018 gick IKEA i Sverige med i European Furniture Industries Confederation 

(EFIC) som associerad medlem. EFIC representerar mer än 70% av den europeiska 

möbelindustrin.” 

 

”Partnerskap med Rainforest Alliance i Indonesien matar in i utvecklingen av att 

hitta nya tillvägagångssätt i Asien.” 

 

”I FY18 skapade IKEA-verksamheten - tillsammans med LEGO Foundation, 

Unilever och National Geographic - The Real Play Coalition för att förespråka och 

öka medvetenheten om spelets betydelse.” 

 

“I juli FY18 deltog Inter IKEA Group i FN: s High Level Political Forum i New 

York.” 

 

”I augusti FY18 ledde Inter IKEA Group en workshop vid toppmötet ReGeneration 

2030 om hur man kan göra ett hållbart liv mer inspirerande och tillgängligt.” 

 

IKEA samarbetar med Den tioåriga ramen för program för hållbar konsumtion och 

produktion (10YFP) är ett globalt åtagande att påskynda övergången mot hållbar 

konsumtion och produktion genom sex program. Ramverket antogs 2012 vid 

världstoppmötet om hållbar utveckling. 

 

IKEA samarbetar med Programmet Hållbar livsstil och utbildning (SLE) är ett av 

de sex programmen och en global plattform för att främja och skala upp hållbar 

livsstil över hela världen. 
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IKEA:s hållbarhetsstyrning och strategiska mål  

IKEA People & Planet Positive hållbarhetsstrategi beskriver ambitionerna och åtagandena och 

skapar en gemensam agenda för IKEA:s franchise-system fram till 2030. IKEA:s ambition för 

2030 är att vara en cirkulär verksamhet byggt på förnybar energi och regenerativa resurser och 

som kopplar bort materialanvändningen från tillväxten. Det är hur IKEA vill bidra till att 

begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 ° C, med sikte på 1,5 ° C, i slutet av 

seklet. IKEA anger att Strategic Sustainability Council, som grundades i februari 2017, ser till 

att de delar samma positioner över IKEA-franchise-systemet och att framtida utveckling och 

åtaganden anpassas. Rådet ansvarar för beslut gällande hållbarhet. Verkställande direktörer för 

vart och ett av företagen är medlemmar i rådet. (IKEA, 2018) 

 

SDG 13 - Bekämpa klimatförändringarna 

IKEA har i sin rapport lyft upp sex punkter där de bidrar till globala målen.  

 

1.   ”Skapa produkter och lösningar för att göra det möjligt för kunderna att minska sin 

klimatpåverkan och leva ett mer hållbart liv hemma.”  

 

IKEA vill inspirera och göra det möjligt för människor att leva hälsosamt och ha ett mer hållbart 

liv. För att åstadkomma det jobbar de kontinuerligt på utveckling av nya produkter med hjälp 

av s.k. demokratiska designen. Exempel på det är ny plattform för matlagning, IKEA 365+ som 

kommer att hjälpa minska matsvinn. Ny luftreningsgardin, GUNRID, lanseras 2020 och 

kommer att förbättra luftkvalitet i hemmet. Vattenanvändning kommer att minskas i hemmet 

med mer än 90 % med hjälp av MISTELN dimmunstycke, som lanseras 2020. (IKEA, 2018) 

 

2. ”Erbjuda produkter och tjänster som gör det möjligt för många människor att generera 

förnybar energi hemma, till exempel Home Solar-erbjudandet.” 

 

Minskning av klimatavtrycket är viktigt mål för IKEA. För att hjälpa sina kunder generera 

förnybar energi hemma har IKEA utvecklat Home solar, solpaneler. I 2018 var IKEA solar 

tillgänglig på sex marknader, med målet att bli tillgänglig på 30 marknader innan 2025. (IKEA, 

2018) 

 

3. ”Arbetar för att bli ”climate positive” genom att minska fler växthusgasutsläpp än de 

som släpps ut i hela IKEA: s värdekedja medan IKEA-verksamheten växer.” 



 

 

38 

 

IKEAs klimatavtryck beräknas vara 26,9 miljoner ton CO2 och står för 0,1 % av världens 

växthusgasutsläpp. Detta inkluderar hela värdekedjan: inköp och utvinning av råvaror, 

tillverkning och transport av produkter, butiker, kundresor till butiker, produktanvändning hos 

kunder. IKEA har som mål att bli ”climate positive” till 2030 och minska mer 

växthusgasutsläpp än vad IKEA-värdekedjan släpper ut samtidigt som verksamheten växer. 

Vidare vill IKEA minska växthusgasutsläppen med minst 15% över hela IKEA-värdekedjan, i 

absoluta tal, till 2030 (jämfört med 2016). (IKEA, 2018) 

 

4. ”Investera i förnybar energi och förbättra energieffektiviteten och främja produktion av 

förnybar energi på plats och nya installationer.” 

 

IKEA Industry investerade 9 miljoner euro för att bygga en ny pelletsfabrik vid sågverket 

Stalowa Wola i Polen, som kommer att leverera förnybar energi till den europeiska marknaden 

från och med 2019. 74% av energiförbrukningen i IKEA-verksamheten kommer redan från 

förnybara källor. IKEAs mål är att 100% av energin ska komma från förnybara källor. I januari 

2018 installerade IKEA Alexandra i Singapore s.k. ”solkylning”. Systemet omvandlar värme 

till kylt vatten för luftkonditionering i butiken, vilket minskar elförbrukningen med cirka 24% 

och sparar mer än 5 000 euro per månad. (IKEA, 2018) 

 

5. ”Utveckla och förbättra metoder för att fånga och lagra koldioxid.” 

 

IKEA jobbar på att utveckla och förbättra metoder för att fånga och lagra koldioxid genom 

kolbindning inom IKEA-värdekedjan, till exempel genom ännu bättre skogsförvaltning. Sedan 

2016 har IKEA Industry planterat poppelplantager nära Malacky, Slovakien. Dessa plantager 

kommer att leverera en betydande andel av de råvaror som behövs för att göra lättviktsskivor 

som används i IKEA-produkter. Poplar är ett snabbt växande, förnybart material som kräver 

färre kemikalier och mindre maskiner än många andra grödor, och det kan fånga en betydande 

mängd kol. (IKEA, 2018) 

 

6. ”Utveckla en cirkulär försörjningskedja som minskar behovet av råvaruutvinning.” 

 

IKEAs mål är att bli cirkulär verksamhet och designa produkter från början för att återanvändas, 

repareras, återanvändas, återförsäljas och återvinnas. Detta minskar behovet av att utvinna och 

bearbeta råvaror. (IKEA, 2018) 
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SDG 14 - Hav och marina resurser 

I miljöredovisningen 2018 har IKEA tagit upp två viktigaste huvudpunkter där deras bidrag är 

starkast. 

 

1. ”Skaffa fisk och skaldjur till IKEA bistroer, restauranger och svenska 

livsmedelsmarknader på ett ansvarsfullt sätt, från ASC- eller MSC-källor.” 

 

IKEA är fast besluten att den fisk och skaldjur de köper inte bidrar till att tömma fiskbestånden. 

Deras mål är att köpa endast fisk och skaldjur certifierade av Aquaculture Stewardship Council 

(ASC) eller Marine Stewardship Council (MSC), med full kedja av vårdnad verifierad till 

IKEA-butiker.” Cirka 94% av fisk och skaldjur på IKEA är antingen MSC- eller ASC-

certifierade. (IKEA, 2018) 

 

2. ”Avveckling av engångsplastprodukter och arbete för att avleda plast från hav och 

vattenvägar.”  

 

Senast den 1 januari 2020 kommer engångsplastprodukter att tas bort från IKEAs 

heminredningssortiment globalt. Detta inkluderar produkter som SODA- och SÖTVATTEN-

sugrör, FÖRNYBAR-fryspåsar, ISIGA-ispåsar och FÖRSLUTAS-avfallspåsar, samt 

plastbelagda pappersplattor och koppar. I 2018 kom 24% av den polyester som använts från 

återvunnen PET (rPET), jämfört med 10% i 2018. I 2018 lanserades TOFTLUND-mattor, som 

är gjorda av återvunna PET-flaskor. (IKEA, 2018) 

 

SDG 15- Ekosystem och biologisk mångfald 

IKEA:s bidrag till SDG 15 presenteras i tre viktigaste huvudpunkter. 

 

1. ”Skaffa viktiga råvaror, som bomull och trä, från mer hållbara källor, inklusive arbete i 

partnerskap med WWF.” 

 

IKEA samarbetar med WWF på olika projekt runtom i världen för att förbättra utbudet av 

viktiga råvaror, som trä och bomull, från mer hållbara källor. IKEA har redan gjort framsteg 

med de material de använder mest - bomull och trä. All bomull och 85% av träet som användes 

kommer från mer hållbara källor. Cirka 75% av IKEA:s pappersbaserade förpackning är 
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tillverkad av återvunnet material. Deras mål är att hämta 100% av pappersbaserade 

förpackningar från mer hållbara källor innan 2020. (IKEA, 2018) 

 

2. ”Att bli ”forest positive”, till exempel genom att främja hållbar skogsförvaltning för att 

eliminera skogsförstöring och avskogning.” 

 

IKEAs åtagande är att återskapa resurser, skydda ekosystem och förbättra biologisk mångfald. 

De kallar det för ”forest positive”. IKEA använder mer trä än någon annan råvara - 18 miljoner 

m3 roundwood equivalent (RWE) i 2018. Produkterna är designade för att använda resurserna 

på ett smart sätt och virket kapas för att minimera avfallet, vilket gör mer av mindre resurser. I 

2018 ökade mängden trä som använts i produktionen, inklusive för papper, med 1,5 miljoner 

m3 RWE på grund av tillväxten i verksamheten. (IKEA, 2018) 

 

3. ”Använd endast FSC-certifierat papper för att producera IKEA-katalogen - världens 

största tryck som någonsin producerats med 100% FSC-certifierat papper.” 

 

IKEA-katalogen är världens största Forest Stewardship Council ™ (FSC ™) 1-certifierade 

publikation, med 185 miljoner exemplar tryckta i FY18. IKEA arbetar med sju 

pappersleverantörer och 39 skrivare i 51 länder för att minska klimatavtrycket varje år.  

(IKEA, 2018) 

 

I bilaga 5 fördelas ovan beskrivna aktiviteter, samt målen i tre tabeller, baserade på tre 

huvudämnen: klimatförändring, återvinning av material och material i produktion. Information 

i tabellerna är fördelad på bakåt- och framåtriktad, samt kvalitativ och kvantitativ.  

 

 

5.3 IKEA 2019 

IKEA har under året använt sig av en icke finansiell hållbarhetsredovisning. En presenterad 

väsentlighetsanalys finns för dem väsentliga områdena.(se tabell 8) Empirin för året fokuserar 

på miljöredovisningen, SDG 13-15 och GHG standarden. Följt av presenterade 

intressentengagemang och certifikat. (se tabell 9)   
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Tabell 8. Hållbarhetsredovisning IKEA 2019 

Antal sidor Standard SDG Väsentlighetsanalys 

124 GHG 1-17  JA 

 
     

Tabell 9. SDG 13-15 i hållbarhetsredovisningen IKEA 2019 

Certifikat Intressent engagemang 

FSC, 

 

UTZ, 

 

RSPO, 

 

BCI, 

 

ASC,  

 

MSC, 

 

 

 

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC):ingick ett 

partnerskap under 2019 för att öka takten med klimatförändrings initiativ. 

 

Inter IKEA Group stödjer The Exponential roadmap för att begränsa den globala 

uppvärmningen till 1,5 °C och halvera utsläppen vart tionde år, med en första minskning på 50 

% senast 2030. 

 

Inter IKEA Group och Ingka Group påbörjade ett samarbete med the Business Ambition for 

1.5°C. som stödjer arbetet med ”climate positive” 

 

IKEA deltar i ett projekt som leds av World Resource Institute (WRI) och World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) för att upprätta en redovisnings- och 

rapporteringsstandard för att mäta klimatpåverkan av kolutsläpp, markanvändning och 

bioenergi. 

 

IKEA Food har undertecknat Cool Food Pledge, vilka åtar sig att kollektivt minska 

livsmedelsrelaterade växthusgas utsläpp med 25 % fram till 2030. 

 

Under 2019 gick Inter IKEA Group med i Climate and Clean Air Coalition, ett FN-initiativ för 

att minska klimatförändringar och luftföroreningar. 

 

Ingka Group är medlem i Climate Group’s renewable electricity (RE100) and electric vehicle 

(EV100) initiatives, fortsätta arbetet med förnybar energi och målet är att kundleveranser ska 

generera 0 utsläpp. 

 

IKEA deltog vid World Circular Economic Forum i Yokohama, Japan 2019 

 

IKEA har varit en aktiv medlem i European Furniture Industry Confederation (EFIC) sedan 

2018. 

 

The UN Environment Assembly, Nairobi, Kenya, "Innovative Solutions for Environmental 

Challenges and Sustainable Consumption and Production": IKEA deltog i fjärde UN 

Environment Assembly, 2019 

 

Samarbete med The 10 YFP/One Planet Network, Sustainable Lifestyles and Education 

Programme. 

 

World Water Week: Deltog augusti 2019. 

 

The High Ambition Alliance on Chemicals and Waste, Vid COP25 IKEA stödjer arbetet med 

att skapa en global standard för kemikalier och avfall.  

 

WWF and Forest Stewardship Council (FSC), Genom att arbeta tillsammans med 

leverantörskedjepartners och organisationer som WWF och FSC ser IKEA till att mer trä 

kommer från välskötta skogar; 

 

SoS Cerrado Manifesto Group, stoppa avskogningen och stimulera hållbar markförvaltning. 
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IKEAS hållbarhetsstyrning och strategiska mål 2019 

IKEA:s hållbarhetsstrategi People & Planet Positive anger ambitioner och åtaganden som 

skapar en gemensam agenda för hela franchisesystemet och tillsammans leder mot agenda 

2030. Varje del av verksamheten sätter mål och färdplaner för att leverera strategin. Detta 

innebär även lokala och relevanta implementeringar i värdekedjan för att nå 2030 målen. 

Strategin beslutas formellt av styrelsen med hänsyn av råd från tillsynsnämnden. Styrelsens 

hållbarhetskommitté, med koncernens VD som ordförande definierar och följer upp de 

övergripande prioriteringarna, principerna och ramarna för hållbarhet inom Ingka Group.  

Hållbarhetsteamet består av chefer från koncernens olika hållbarhets enheter för 

koncernupphandling och koncernkommunikation och hållbarhetscheferna för IKEA Retail and 

Ingka Centres. I slutet av året utsågs alla Country Retail Managers till Chief Sustainability 

Officer för sitt land. Detta är ett viktigt steg framåt i arbetet med att integrera hållbarhet i Ingka 

Groups kärnverksamheten och efterleva ”People & Planet Positive” strategin. Varje CSO är 

ansvarig för att leverera IKEAs mål på landnivå och att hållbarhet integreras i deras 

utvecklingsprogram och prestationsgranskningsprocess. 

Ingka Group deltar i IKEA Strategic Sustainability Council. Vilket är ett Inter IKEA Group 

styrelseorgan som fokuserar på IKEAs varumärkes roll i samhället, hållbarhetsstrategier, 

ambitioner i hela franchisesystemet och överensstämmelse med krav på hållbarhetsmål genom 

IWAY (IKEA, 2019). 

 

SDG 13 Bekämpa klimatförändringarna 

För året presenterar IKEA sju väsentliga punkter för SDG 13. (se bilaga 6) 

 

1. Skapa produkter och lösningar för att göra det möjligt för kunderna att minska sin 

klimatpåverkan och leva ett mer hållbart liv hemma. 

 

IKEA strävar efter 100 % förnybar energi i värdekedjan och även för hemma produkter. 

IKEAs belysningssortiment gick över till 100 % LED i september 2015. Sedan 

transformationen har priset per glödlampa reducerats från 10 euro till 1 euro. Klimatavtrycket 

för hela belysningssortimentet minskade med 27 % jämfört med 2016 och under året såldes 56 

miljoner LED-lampor. Under året tillkännagavs en total investering på 200 000 000 euro och 

hälften är till för förnybar energi (IKEA, 2019). 



 

 

43 

 

Under året minskade klimatavtrycket på apparater med 1,7 % jämfört med 2016. Den största 

anledningen bakom minskningen kommer från att induktionstekniken är mer prisvärd och 

attraktiv. Ytterligare förbättringar förväntas eftersom specifika klimatfärdplaner mot 2030 har 

tagits fram. Ett exempel är induktionshällen TILLREDA som har visat sig vara ett bra val i 

hushåll där elen inte tillåter tillräckligt med ström för en fullstor induktionshäll. Vilket ger den 

effektiva induktionstekniken till hem som tidigare inte kunde ha den (IKEA, 2019).  

  

2. Erbjuder produkter och tjänster för att göra det möjligt för de många 

människorna att generera förnybar energi hemma, till exempel Home Solar 

erbjudandet. 

 

IKEA strävar efter 100 % förnybar energi i värdekedjan och även för hemma produkter. Under 

de senaste åren har Ingka Group arbetat för att göra det möjligt för kunder att använda förnybar 

energi i sina hem genom ”Home Solar” och andra förnybara energilösningar. I slutet av året 

fanns ”Home Solar” tillgängligt i sju länder och målet är att göra den tillgänglig på alla 30 

marknaderna senast 2025. Under året minskade kunderna klimatavtrycket med Home Solar 

genom att undvika 8 747 ton CO2 utsläpp. IKEA anger att en solcellsdriven lampa är under 

utveckling som benämns ”SAMMANLÄNKAD”(IKEA, 2019). 

   

3. Arbetar för att bli ”climate positive” genom att minska mer växthusgas utsläpp 

än vad som släpps ut i värdekedjan samtidigt som verksamheten växer. 

 

Första åtagandet är att omvandlas till en cirkulär verksamhet. Målet till 2030 är att bli en cirkulär 

verksamhet byggd på förnybar energi och regenerativa resurser. Tre strategiska mål presenteras 

enligt följande; hitta lösningar för kunder att förvärva, ta hand om och föra vidare produkter.  

Endast använda förnybara eller återvunna material. Designa varje produkt från första början för 

att återanvändas, repareras, säljas vidare eller så småningom återvinnas.  

 

Följande information enligt nedan presenteras för det första åtagandet (IKEA, 2019). 

 

– 2030 målet är att bli 100 % cirkulära. Rätt kombination av material och möjlighet till enkel 

återmontering gör MÖRBYLÅNGA matbordet till en av IKEAS första cirkulära produkter. 

– Andelen återvunnen polyester i textilprodukter är för året 59 %, jämfört med 24 % under 

2018.  Målet är att endast använda återvunnen polyester i slutet av 2020 i produktionen. 
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– På god väg att ersätta all ung polyestertextil med återvunnen polyester och har vidtagit 

åtgärder för att fasa ut engångsplast produkter. Målet till januari 2020 är att fasa ut alla 

engångsplast produkter från IKEAs heminredningssortiment. 

– Det fortsatta arbetet med att utveckla sortimentet, till exempel med återvunna material i 

köksserien BODARP. 2030 målet är att endast använda förnybara eller återvunna material i 

produkter. Det handlar om att se produkter som råvaror för framtiden och att eliminera avfall 

över hela värdekedjan med ansvarsfullt förnybara och återvunna material. 

– Mer än 60 % av IKEA: s produktsortiment är baserat på förnybara material som trä och bomull 

och mer än 10 % innehåller återvunnen material. 

– Hållbart inköp av trä, här verksamhetens affärsmål är att till slutet av 2020 ska allt trä som 

används i produkterna vara från mer hållbara källor. Vilket definieras som FSC-certifierat eller 

återvunnet trä. 

– VIMLE, GRUNDLID, LIDHULT sofforna är konstruerade för att möjliggöra 

återanvändning. Via till exempel avtagbara överdrag och standardiserade delar möjliggörs 

enkel skötsel och anpassningsbarhet efter människors förändrade behov. Renovering kan 

uppnås genom enkel demontering och återmontering och får en längre livscykel innan 

återvinning. 

 

Andra åtagandet är att bli ”climate positive”. Målet till 2030 är att bli ”climate positive” genom 

att minska mer växthusgas utsläpp än vad IKEAs värdekedja släpper ut samtidigt som 

verksamheten växer. Detta för att begränsa temperaturökningen till 1,5° C till slutet av seklet. 

IKEAs klimatavtryck under 2019 är 24,9 miljoner ton CO2 och står för 0,1 % av världens 

växthusgas utsläpp (IKEA, 2019). 

 

Följande information enligt nedan presenteras för det andra åtagandet (IKEA, 2019). 

 

– Det övergripande målet är att till 2030 minska växthusgas utsläppen från värdekedjan med 

minst 15 % jämfört med 2016, samtidigt som verksamheten växer. För IKEAs totala värdekedja 

har CO2 utsläppen minskat under året med 4,3 % jämfört med 2018. 

– Material CO2 utsläppen ökade med 11 % för året jämfört med 2016. 

– Detaljhandel och andra områden ökade CO2 utsläppen med 15 %. 2030 målet är att reducera 

CO2 utsläppen med 80 % jämfört med 2016.  

– Livsmedelsingredienser, under året har CO2 utsläppen ökat med 19 % jämfört med 2016. 

 Målet till 2030 är en minskning av CO2 med 25 % jämfört med 2016.  
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– Produkttransporter, under året ökade produkttransporter med 3 % jämfört med 2016.  Målet 

är att senast 2030 minska växthusgas utsläppen med 15 % jämfört med 2017.  

– Produktion, under året minskade CO2 utsläppen med 8 % jämfört med 2016. Målet till 2030 

är att minska växthusgas utsläppen med 80 % jämfört med 2016.  

– Kundresor och hemleveranser, för året ökade CO2 utsläppen med 11 % jämfört med 2016. 

Målet till 2030 är att minska CO2 utsläppen med 50 % per person jämfört med 2016.  

– Bio lim står för 6 % av IKEAs totala värdekedja.  

– Product end of life, CO2 utsläppen för året har minskat med 2 % jämfört med 2016. 2030 

målet är att minska fotavtrycket genom att bli 100 % cirkulära.  

– Produkt användning i hemmet, CO2 utsläppen för året har minskat med 21 % jämfört med 

2016.  

– Affärsresor representerar 0,2 % av totala värdekedjans klimatavtryck. IKEA anger att det är 

viktigt att göra hållbara val genom att undvika onödiga affärsresor och hålla virtuella möten när 

det är möjligt.  

 

Tredje åtagandet är att regenerera resurser, skydda ekosystem och förbättra den biologiska 

mångfalden. 

 

Följande information enligt nedan presenteras för det tredje åtagandet (IKEA, 2019). 

 

– Exklusive trä genererade IKEA industrin 44 572 ton allmänavfall under året och återanvände 

83,3%, medan 14,5% skickades för energiåtervinning och 2,2 % till deponi (IKEA, 2019). 

 

– Detaljhandeln producerade 5 % mindre avfall i verksamheten under året och vänder trenden 

från tidigare år. Målet är att sträva efter noll avfall och använda resurser på ett cirkulärt vis. 

Mängden återvunnet avfall ökade under året till 71 %, jämfört med 67 % under 2018. Målet är 

att sträva efter noll avfall och använda resurser på ett cirkulärt vis (IKEA, 2019). 

 

4. Investera i förnybar energi och förbättra energieffektiviteten och främja 

produktion av förnybar energi på plats och nya anläggningar  

 

Målet är att använda 100 % förnybar energi. Under året var andelen förnybar energi i 

verksamhetens detaljhandel och andra områden 56,3%. Det finns utmaningar för IKEA för att 

nå målet om förnybar energi då bättre reglering krävs i en del länder. Även om vissa länder har 
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bra reglering för att främja förnybar energi och energieffektivitet saknas det i många länder 

(IKEA, 2019). 

 

5. Utveckla och förbättra metoder för att fånga in och lagra kol.  

  

För lagring av kol i mark, växter och produkter anger IKEA att dem arbetar med att utforska 

och förbättra sätt att avlägsna koldioxid från atmosfären och lagra den i skogar, jordbruk och 

produkter. Det saknas en global redovisningsstandard för mätning av klimatpåverkan från 

koldioxidavverkning och lagring. Inter IKEA Group bidrar till detta arbete genom deltagande i 

ett globalt projekt av World Resources Institute (WRI) och World Business Council for 

Sustainability Development (WBCSD). Detta för att utöka Greenhouse Gas Protocol och 

tillhandahålla en redovisnings- och rapporteringsstandard samt vägledning, för 

koldioxidborttagning, markanvändning och bioenergi. Förväntad leverans av projektet är 2021 

och ett strategiskt mål kommer att publiceras (IKEA, 2019). 

 

  6. Utforska en cirkulär verksamhet som minskar behovet av råvaruutvinning och 

jungfruliga material.  

  

IKEAs mål för 2030 är att bli en cirkulär verksamhet byggd på förnybar energi och regenerativa 

resurser och en frikoppling av materialanvändning från verksamhetens tillväxt. Verksamheten 

strävar efter att sluta vara beroende av jungfruliga fossila material och bränslen. Omvandlingen 

till en cirkulär verksamhet kommer att göra det möjligt för IKEA att förlänga livslängden på 

produkter och material. Detta genom att arbeta med återanvändning, renovering, 

återtillverkning och återvinning IKEA, 2019). 

 

  7. Förbättra miljöstandarder i IKEA värdekedjan genom IWAY, IKEAs 

leverantörskod. 

 

IKEA vill förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena och göra IWAY mer 

inkluderande genom att inkludera fler underleverantörer. Under året utvecklades nya ”IWAY 

6” och kommer att vidareutvecklas och implementeras i olika delar av verksamheten under 

2020. För att säkerställa att de har en inkluderande process och en relevant IWAY har IKEA 

under 2019 fokuserat på intressentengagemanget. Aktiviteter har åstadkommits som 

samarbetade med intressenter inom och utanför verksamhetens värdekedja som leverantörer, 
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andra multinationella företag och icke-statliga organisationer. Revisorer har varit involverade 

för att utveckla nyckeltal och riskbaserade metoder som ska implementeras i IWAY. En ny 

styrningsstruktur etablerades som stärker synen på affärsresultat för leverantörer som inte 

uppfyller krav. Samtidigt infördes belöningar som uppmuntrar till starka IWAY resultat (IKEA, 

2019).  

   

SDG 14 Hav och marina resurser 

För året presenteras fyra väsentliga punkter för SDG 14. 

 

1. Inköp av fisk och skaldjur till IKEA bistroer, restauranger och svenska mat 

marknaden på ett ansvarsfullt sätt, från ASC- eller MSC-källor. 

 

Alla skaldjur som konsumeras ska certifieras av Aquaculture Stewardship Council (ASC) och 

Marine Stewardship Council (MSC). Under året är 91,2 % av de konsumerade fisk och 

skaldjuren MSC eller ASC certifierade (IKEA, 2019). 

  

2. Fasa ut plastprodukter för engångsbruk och arbeta för att förhindra plast i hav och 

vattenvägar. 

 

IKEA arbetar aktivt med att förhindra plast förorening i havet och är engagerade i målet att fasa 

ut engångsplast produkter till 2030. Målet till januari 2020 är att fasa ut alla engångsplast 

produkter från IKEAs heminredningssortiment. Under året fasades följande produkter ur 

sortimentet; sugrören SODA och SÖTVATTEN, FÖRNYBAR fryspåsar, ISIGA isbitspåsar 

och FÖRSLUTAS, soppåsar (IKEA, 2019).  

 

3. Använda återvunnen havsplast som samlats in från medelhavet i produkter. 

 

IKEA är fast beslutna om att vara ledarna när det gäller att lösa utmaningen med havsplast. 

Vilket är en av anledningarna till att fasa ut engångsplast från produktsortimentet och 

livsmedelstjänster senast 2020. Under 2018 undersökte IKEA orsakerna och effekterna av 

havsplast och hur verksamheten kan påverka detta. Därför gick IKEA med i NextWave som är 

en grupp av företag som undersöker sätt att fånga upp plast innan det når vattenvägar och hav. 

Under året i april började verksamheten konsumera plast som samlats in av fiskare i 
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medelhavet. För varje kilo PET-plastavfall som kan användas för att göra polyestertyget tas 

ytterligare 9 kilo annat skräp också ut ur havet (IKEA, 2019).  

 

4. Första försöket med alternativt bränsle i sjöfarten. 

 

Under året gjordes en investering i ett pilotprogram för att föra in biobränsle till 

sjöfartsindustrin. Tillsammans med branschpartners investerar IKEA Transport & Logistics 

Services i den första bränsleförbrukningen någonsin av ett containerfartyg med biobränsleolja. 

Vilket är ett första steg mot utfasning av fossila bränslen i sjöfrakt. Biobränslet är hållbart och 

tillverkat av avfall och innehåller använd matolja och skogsrester. Vidare innehåller det inte 

några jungfruliga material och ett tydligt steg mot en cirkulär verksamhet (IKEA, 2019).   

 

SDG 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

Hållbarhetsredovisningen för året anger sex huvudpunkter som beskriver IKEAs bidrag till 

SDG 15. 

 

1. Återskapa resurser, skydda ekosystem och förbättra biologisk mångfald. 

 

IKEAs ambition för 2030 är att återskapa resurser samtidigt som verksamheten växer. Genom 

att bli mer resurseffektiva samt att gå över till en cirkulär verksamhet.  

 

Följande information presenteras, (IKEA, 2019). 

 

CRCP-projekt (Climate Resilient Crop Production), 4000 jordbrukare i Pakistan utbildades i 

klimatsmarta produktionsmetoder för grödor. Mätningar genomfördes i samband med projektet 

som indikerar en minskning av CO2 utsläppen med 23 % och en ökning med 0,2 % av organiskt 

jordmaterial hos jordbrukare (IKEA, 2019).   

 

IKEAs hantering av kemikalier ligger ofta steget före regleringen och avvecklar kemikalier som 

misstänks vara skadliga före lagstiftningen kräver det. Under året fasades bensofenon ut från 

ytbeläggningar och plastmaterial. Vidare anger IKEA i miljöredovisningen ”Vi accepterar inte 

att återvinning sker på bekostnad av kemikaliesäkerhet, och vi kommer att säkerställa en giftfri 

cirkulation av kemikalier. För att uppnå detta gör vi kemiska riskbedömningar innan en produkt 

som innehåller återvunnet material introduceras i IKEA sortimentet”(IKEA, 2019). 
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2. Att skaffa råvaror, som bomull och trä från mer hållbara källor samt att 

samarbeta med WWF. 

 

Följande information enligt nedan presenteras (IKEA, 2019). 

– IKEA använder 21 miljoner m3 trä under 2019. Vilket inkluderar trä som används i 

heminrednings produkter och förpackningar.  

– Under året minskade trä mängden som används i heminredningsprodukter med 0,4 miljoner 

m3.  

– Andelen återvunnet innehåll har ökat för kartongmaterial med 5 % jämfört med förgående år. 

– Allt trä som används i produkterna är i linje med IWAY.  

– För året är 91 % av allt trä FSC certifierat eller återvunnet. Den största utmaningen att nå 100 

% hållbart trä är den begränsade tillgången på FSC-certifierat trä i vissa länder.  

– I alla högriskländer (som står för cirka 30 % av det virke IKEA köper) har 100 % varit MSS 

sedan 2017. 

– Under året började IKEA undersöka ett eventuellt nytt projekt för att arbeta med 

skogsförnyelse på förstörd mark.  

– Cirka 75 % av de pappersbaserade förpackningarna är tillverkade av återvunnet material. 

Målet är att ha 100 % pappersbaserade förpackningar från mer hållbara källor till 2020.  

– Sedan 2016 har all bomull som används för att tillverka produkter varit från källor definierade 

som mer hållbara och återvinningsbara.  

– Den totala volymen bomull som konsumeras under året är 142 600 ton. IKEA stödjer BCI 

mål om att 30 % av världens bomullsproduktion ska omvandlas till Better Cotton senast 2020.  

 

 3. Att bli ”forest positive”, till exempel genom att främja hållbar skogsförvaltning för 

att eliminera skogsnedbrytning och avskogning”.  

 

IKEAs ambition är att bli ”forest positive” före 2030. Detta genom att främja hållbar 

skogsförvaltning för att eliminera skogsförstöring och avskogning med hjälp av innovativa 

metoder för skogsförvaltning, skydd, restaurering och förnyelse. Under året tillkännagavs en 

total investering på 200 000 000 euro och hälften är till för skogsbruk (IKEA, 2019). 

 

80 % av materialet som används för att tillverka produkter är av trä och står för 37 % av det 

materiella klimatavtrycket mätt i CO2. Plast- och metallmaterial används mindre i produkterna 

och tillsammans utgör materialen 42 % av det totala klimatavtrycket (IKEA, 2019). 
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  4. FSC-certifierat papper för att producera IKEA katalogen - världens största tryck 

som någonsin producerats med 100 % FSC-certifierat papper.  

 

Informationen presenteras i IKEAs miljöredovisning under SDG 15 men anger inte mer 

information än ovan.  

 

   5. Säkerställa att djurfoder som används för djur i IKEAs värdekedja är mer hållbart 

och inte bidrar till avskogning eller kritiska naturliga ekosystem och HCV-

områdesförlust.  

 

I linje med IKEA Food, Better Programs är målet till 2025 säkerställande om att djurfoder som 

används i värdekedjan är mer hållbart och inte bidrar till avskogning eller förlust av kritiska 

naturliga ekosystem och högt bevarande värde (HCV) områden. IKEA har utvecklat planer för 

soja i foder för alla arter i försörjningskedjan. Under året har verksamheten konsumerat 100 % 

certifierad soja i foder för lax (IKEA, 2019). 

  

 6. Förbättra miljöstandarderna i IKEAs värdekedja genom IWAY, IKEAs leverantörs 

uppförandekod.  

 

IKEA arbetar aktivt tillsammans med leverantörerna för att förbättra hållbarhetsarbetet. IWAY 

lanserades 2000 och har uppdaterats regelbundet för att ta hänsyn till miljö- och 

samhällsutvecklingen i de globala värdekedjorna (IKEA, 2019). 

 

 

5.4 IKEA 2020 

IKEA har under året använt sig av en icke finansiell hållbarhetsredovisning med en presenterad 

väsentlighetsanalys för de områden de väljer att redogöra för. Studien fokuserar på 

miljöredovisningen och SDG 13-15. GHG standarden är i huvudsak presenterad följt av flertal 

certifikat och andra intressentengagemang. (tabell 10 & 11)  

 
Tabell 10. Hållbarhetsredovisning IKEA 2020 

Antal sidor Standard SDG Väsentlighetsanalys 

84 GHG 1-17  JA 
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Tabell 11. SDG 13-15 i hållbarhetsredovisningen IKEA 2020 

Certifikat Intressent engagemang 

ASC 

BCI 

FSC 

MSC 

RSPO 

UTZ 

 

– Stöd till rörelsen för en grön och inkluderande återhämtning och visar stöd för en bättre 

återhämtning, EU Green New Deal, Green Recovery Alliance  

 

-Inspirera hälsosamt och hållbart levnadssätt; The 10 YFP/One Planet Network, Sustainable 

Lifestyles and Education Programme, The 2020 GlobeScan Healthy & Sustainable Living 

Report, The Cool Food Pledge , 10x20x30 Food Loss and Waste initiative.  

  

-Bygga upp drivkraften för klimatförändringar; UN Climate Change and COP25, WWF and 

Climate Positive Definition, World Resources Institute, World Business Council for 
Sustainable Development,1.5 Supply Chain Leaders,Race to Zero and COP26.  

  

– Omvandlas till en cirkulär verksamhet; Ellen MacArthur Foundation, European Furniture 

Industry Confederation (EFIC).   

 

– Inköp på ett ansvarsfullt vis och skydd av naturen; UNEP World Conservation Monitoring 

Centre, UN General Assembly, WWF.  

 

 

IKEAS hållbarhetsstyrning och strategiska mål 2020 

IKEA:s hållbarhetsstrategi, People & Planet Positive, beskriver ambitioner och åtaganden och 

skapar en gemensam agenda för IKEA franchisesystemet som leder tillsammans mot 2030. 

Vilket ger fokus och samarbete för alla delar i IKEA franchisesystemet för att bidra till en 

positiv inverkan på människor, samhälle och planeten över hela värdekedjan. Varje enhet av 

verksamheten sätter mål, och planer för att uppnå strategin. Detta innebär att hållbarhet är en 

integrerad del av IKEA verksamheten och leds ur ett helhetsperspektiv med en anpassad 

övergripande riktning. Varje IKEA verksamhet inom franchise systemet organiserar för sina 

framgångar och bidrar till den totala IKEA hållbarhetsagendan. Den totala hållbarhetsagendan 

drivs av ett strategiskt hållbarhetsråd och viktiga hållbarhetsmål övervakas och rapporteras i 

helhet genom hållbarhetsredovisningen (IKEA, 2020). 

 

IKEAs ambition för 2030 är att omvandlas till en cirkulär och klimatpositiv verksamhet. IKEA 

beskriver i hållbarhetsredovisningen ”Vi kommer att frikoppla materialanvändningen från vår 

tillväxt och minska mer utsläpp av växthusgaser än IKEA värdekedjan släpper ut, för att bidra 

till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C i slutet av seklet” (IKEA, 2020).  

Tre huvud uppdrag presenteras för att nå 2030 målen för miljö; omvandlas till en cirkulär 

verksamhet, bli klimat positiv och regenerera resurser, skydda ekosystem och förbättrar den 

biologiska mångfalden. Vidare beskriver IKEA: ”För att bli planetpositiva måste vi fortsätta att 
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vidareutveckla ansvarsfulla inköpsprogram, fortsätta att förbättra resursutnyttjandet och 

dramatiskt minska våra utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5 °C-målet, oberoende av hur 

verksamheten växer. Genom att omvandlas till en cirkulär verksamhet strävar vi efter att skapa 

en systemförändring för hela värdekedjan. Material är den största delen av värdekedjans 

klimatavtryck. Genom att förlänga livslängden på produkter och material och påskynda 

övergången till 100 % förnybar energi kan vi minska vårt klimatavtryck avsevärt. Syftet är att 

bli oberoende av jungfru fossila material och bränslen. På så sätt kommer vi också att bidra till 

en värld av ren luft och vatten och förbättrad biologisk mångfald” (IKEA, 2020). 

SDG 13 Bekämpa klimatförändringarna 

IKEAs hållbarhetsredovisning presenterar fyra väsentliga punkter för SDG 13.  

 

1. Drastiskt reducera växthusgas utsläpp från IKEAs värdekedja samtidigt som 

verksamheten växer.  

 

Följande information enligt nedan presenteras (IKEA, 2020). 

 

– IKEAs totala CO2 utsläpp för värdekedjan har minskat under året jämfört med 2016. Största 

skillnaden är mellan 19-20 med 7 % minskning och pandemin var ett resultat av detta med bland 

annat alla lock downs. Framtidsmålet till 2030 är att värdekedjan ska reducera CO2 utsläppen 

med 15 % jämfört med 2016.   

– Under de kommande åren planerar IKEA fabriken i Zbaszynek, Polen att installera 52 000 

solpaneler med en uppskattad årlig besparing på 15 200 ton CO2.  

– Produktion, reducerade CO2 utsläppen med 15,5% jämfört med 2016. 2030 målet är att 

reducera 80 % av CO2 utsläppen jämfört med 2016.   

– Produkt transporter reducerade CO2 utsläppen jämfört med 2017 i och med pandemin. 2030 

målet är att minska med 15 % jämfört med 2017. Från och med 2021 kommer det användas 

biogas i vätskeform i tunga lastbilar i Italien. Vilket beräknas reducera CO2 utsläpp med 24 %.    

– Mat ingredienser, reducerade CO2 utsläppen med 34,4% jämfört med 2016. 2030 målet 

överträffades då det var en minskning med 25 % jämfört med 2016. Huvudsakliga anledningen 

är att pandemin minskade restaurangbesöken och reduceringen av biff- och gris kött.   

– Kundresor och hembeställning, reducerade CO2 utsläpp med 8,9 % för året jämfört med 2016. 

Minskningen beror mestadels på pandemin och att kunder inte besökte varuhusen. 2030 målet 

är att reducera CO2 utsläppen med 50 % per person jämfört med 2016.   
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– Produkt användning i hemmet, presenterar lanseringen av ett nytt ljus VÄLDOFT och vaxet 

är gjort på rapsolja vilket är ett mer hållbart vax och kan ersätta andra vaxer. Vaxet reducerar 

CO2 utsläppen med 1/3 jämfört med vad palmolja gör. Majoriteten till minskningen av CO2 

utsläppen står LED lampan för och det såldes under året 76 miljoner LED-lampor. 2030 målet 

för produkt användning i hemmet anges inte och hänvisar till att under utveckling.   

– Material står för största delen av värdekedjans klimatavtryck mätt i CO2. För året har CO2 

utsläppen ökat med 0,6 % för totala material jämfört med 2016. Globala målen för 2030 finns 

inte presenterat och är "under utveckling". Vidare anger IKEA att målet för 2030 är under 

utveckling för att det är svårt att spåra materialens klimatavtryck, eftersom mätningarna 

fortfarande baseras på uppskattningar. Exakta årliga siffror för olika mängder material finns för 

närvarande endast tillgängliga för trä- och pappersbaserade material och ljus. Minskningen av 

materialens klimatavtryck är en långsiktig utvecklingsagenda och klimatfärdplaner integreras i 

alla IKEA:s materialriktningar. Hittills har IKEA identifierat åtgärder som kommer att göra det 

möjligt för att nå ungefär hälften av den nödvändiga minskningen fram till 2020. Ytterligare 

åtgärder krävs för att nå globala målet till 2030. 

– Materialet, bio baserade lim som är en viktig komponent fokuserar IKEA på att utveckla 

vidare och fortsätter att utforska skalbara biobaserade alternativ. 

– För området produktion presenterar IKEA att katalogens CO2 utsläpp minskade med 50 % 

per exemplar när man började mäta katalogens livscykel från skog till brevlådan. 2015 

beslutades det att inte längre trycka den. 

– Detaljhandel och andra områden redovisar en minskning av den förnybara energin för året 

jämfört med 2019. Detta beror på ny öppnade butiker i länder som det inte är lätt att få tag på 

förnybar energi. Del mål för 2025 är att konsumera 100 % förnybar elektricitet för detaljhandel 

och andra områden. Vidare beskriver verksamheten att alla IKEAs leverantörer ska använda 

100 % förnybar el till 2025 och nå 100 % förnybar energi till 2030. Detta stöds även av 

100 000 000 euro investeringen som gjordes under året. 

– Product end of life minskade CO2 utsläppen med 7,1 % jämfört med 2016. Pandemin är 

anledningen till minskningen med minskad försäljning. IKEA anger att de fortsätter sitt arbete 

med att återanvända varor och sista steget är att återvinna. 2030 målet för reducering av 

växthusgaser anges inte och är under utveckling.  

– Affärs resor står för 0,1 % av IKEAS totala CO2 utsläpp. Under året var det en minskning av 

CO2 utsläpp med 57,5% jämfört med 2016. Anledningen är att pandemin reducerade alla 

affärsresor med flyg. 2030 målet är att reducera resandet med 50 % jämfört med 2016, per 
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medarbetare. IKEA har tagit lärdom av pandemin och fortsättningsvis arbeta med att reducera 

resorna och istället träffas via digitala verktyg. 

 

      2. Spara på kol i mark, växter och produkter. 

 

Det saknas en global redovisningsstandard för hur man mäter klimatpåverkan från 

koldioxidborttagning och lagring. IKEA driver därför ett globalt projekt i samarbete med World 

Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainability Development 

(WBCSD) för att utöka "Greenhouse Gas Protocol". Projektet bidrar till att utveckla standarden 

för kol borttagning, mark användning och bioenergi. Detta stödjer paris avtal och det globala 

målet med balansering av utsläpp och borttagning. Metoden kommer att färdigställas och 

användas i IKEAs hållbarhetsredovisning för 2021 då projektet avslutas i slutet på 2021. När 

standarden är utvecklad kommer den att implementeras i strategin och börja användas (IKEA, 

2020).  

 

  3."Going beyond IKEA".  

 

Metoden kommer att slutföras för IKEAs hållbarhetsredovisning 2021 och ett mål kommer att 

utvecklas under 2021. Metoden skulle presenteras under våren 2020 men har försenats (IKEA, 

2020). 

 

  4. Förbättra miljö standarder via IWAY, IKEAs leverantörs uppförandekod. 

 

IWAY är IKEAs program som kommunicerar och säkerställer minimikraven på miljömässiga, 

sociala och arbetsförhållanden tillsammans med IKEAs leverantörer. IWAY sätter tydliga 

förväntningar på verksamhetens leverantörer och ligger till grund för att utveckla gemensamma 

värderingar. IWAY lanserades 2000 och har uppdaterats regelbundet för att ta hänsyn till 

miljömässig och social utveckling samt nya frågor i de globala värdekedjorna. Under året 

slutfördes utvecklingen av nya IWAY 6. IKEA valde att involvera sina intressenter i arbetet 

med framtagningen. Intressenterna bestod av medarbetare, leverantörer, andra multinationella 

företag och icke-statliga organisationer. Den uppdaterade versionen presenterar förbättrade 

funktioner och tillvägagångssätt som gör det möjligt för IWAY att bidra till att skapa en positiv 

inverkan för människor, samhället och planeten (IKEA, 2020). 
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SDG 14 Hav och marina resurser 

För året presenteras tre väsentliga punkter från IKEAs hållbarhetsredovisning under SDG 14.  

 

   1. Ledande regenerativa projekt för att rena förorenade vatten och skydda den biologiska 

mångfalden, inklusive ledande projekt för att förhindra att plastföroreningar kommer in 

i vattenvägar och hav. 

 

IKEA arbetar aktivt med att förhindra plast förorening i havet och är engagerade i målet att fasa 

ut engångsplast produkter till 2030. Under året hade alla engångsplast produkter från hem 

möbel avdelningen avvecklats. I slutet av året hade plast produkter baserade på återvunnet eller 

förnybar material ökat jämfört med 2016. För tillfället har IKEA inte ersättning för alla 

produkttyper men letar efter nya alternativ. Till exempel har plast sugrören ersatts med pappers 

sugrör, bambu och metall beroende på marknad. Under året beslutade IKEA att omvandla ung 

polyester i textil produkter till återvunnen polyester. Detta gjorde dem framgångsfullt med en 

hög ökning jämfört med 2018 och 2019. Några nya och uppdaterade produkter är följande; 

SVALLET lampan är tillverkad av återvunnen plast, ANNAKAJSA och BENGTA 

mörkläggningsgardiner är tillverkade av återvunnen polyester. Den positiva utvecklingen med 

återvunnen polyester stödjer även målet om endast förnybar eller återvunnen material i 

produkterna senast 2030 (IKEA, 2020). 

 

2. Alla skaldjur skall certifieras av Aquaculture Stewardship Council (ASC) och Marine 

Stewardship Council (MSC).  

 

IKEA fastställer att konsumerade fisk och skaldjur inte är från utsatta fisk arter. Därför 

konsumeras endast fisk och skaldjur som är certifierade av ASC eller MSC.  IKEA blev under 

året inbjudna till medlemskap i ASC, tekniska arbetsgrupp som handlar om djurs välmående. 

Under året samarbetar IKEA med industrier, forskning och ASC för att inkludera djurs 

välmående indikationer i deras standarder för första gången (IKEA, 2020). 

 

  3. IKEA tillhör NextWave- consortium of companies som är dedikerade till att skapa krav 

på havs bundna plast. 

IKEA är en del av “NextWave consortium of companies", tillägnande att skapa skalbara 

leverantörs kedjor av havs bundna plaster. Under året gick IKEA med i deras sociala ansvars 
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grupp. Här dem samarbetar för att sätta upp riktlinjer för att hjälpa företag som är medlemmar 

att nå ansvar för havs bundna plaster (IKEA, 2020). 

 

SDG 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

IKEAS hållbarhetsredovisning presenterar två viktiga punkter under SDG 15. 

 

  1. ”Forest positive”.  

 

Under 2020 arbetade IKEA med utvecklingen av nya ”Forest positive” agenda för 2030 för att 

arbeta med att ytterligare öka den biologiska mångfalden, stödja försörjningsmöjligheterna för 

människor som är beroende av skog och mildra klimatförändringarna. Forest positive agenda 

består av följande; ta ansvar för skog och vara ledande och sätta en norm för skogs förvaltning. 

Förbättra biologisk mångfald, stötta rättigheter och behov för människor som är beroende av 

skog över hela skogs försörjningskedja och adressera ett klimatavtryck större än verksamhetens 

egna. Driva innovationen med användning av trä på smarta vis och lagra kol så länge som 

möjligt genom att designa alla produkter från början att vara återanvända, renoverade, åter 

tillverkade och eventuellt återvinningsbara. Målet till 2030 är att säkra att 1/3 av IKEAS trä 

urval är från återanvänt trä. Identifiera och säkerställa att all rå material i värdekedjan inte 

kommer från avskogning eller skada för ekosystemet. Fortsätta att använda trä som är hållbara 

och FSC certifierade av dem mest trovärdiga tredje parter. Dessutom har IKEA under året 

investerat 100 000 000 EUR för återbeskogning och bättre skogsbruk (IKEA, 2020). 

Följande information enligt nedan presenteras, (IKEA, 2020). 

 

– Trä är det primärt använda materialet i industrin och IKEA arbetar med reducering av 

träavfall. Under 2020 var det 1 053 905 ton överbliven trä. Mindre än en per tusendel var 

konstaterat spill, 67.2% var sålt som pellets, briketter eller andra trä material. Resterande 32.8% 

användes som biobränsle för uppvärmning av växter. Detta bidrog till den höga delningen av 

förnybara energi källor som användes under året. 

– Exklusive trä, genererade IKEA industrin 33 685 ton avfall under året och återanvände 81.4%, 

medan 17 % var skickat för energi återvinning och 1.6% till deponering. 

– Ett viktigt steg för att omvandla IKEAs industri till en mer hållbar verksamhet är 

investeringen i en ny återvinnings linje för spånskiva brädor i Hultsfred, Sverige. Tidig Maj 

2020, ändrades produktionen från det klassiska arbetssättet och startade att tillverka brädor av 
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delvis återvunnet trä. Målet är att använda återvunnet trä för brädor och på så sätt spara på träd. 

Att använda trä spill från material som till exempel pellets eller rena trä möbler minimerar 

användning av unga träd och samtidigt ger material spill chans till ett andra liv. 

 

   2. Inköp från mer hållbara källor. 

 

Följande information enligt nedan presenteras (IKEA, 2020). 

 

– Under området lantbruk presenteras att från och med 2015 kommer all bomull som används 

för IKEA heminredningslösningar från källor som definieras som mer hållbara eller återvunna 

källor. Ett av IKEAs certifieringssystem kommer från Better Cotton Initiative (BCI) där 

verksamheten är en grundande medlem. Vidare har IKEA under ett lantbruks projekt i Pakistan 

med WWF planterat träd. 

– För skogsbruk och totala mängden produkter och packning som består av trä minskade under 

2020. Under året uppnådde IKEA skogsbruksmålet och mer än 98 % av produkterna består av 

FSC certifierade eller återvunnet trä och 12 % av allt trä är återvunnet. Under året hjälpte 

samarbetet med WWF att skydda och bevaka träd i centrala och östra Europa. Mer än 170 000 

tusen hektar skog som är gammal är skyddad från olaglig skogsavverkning. 
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6. Analys och diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur IKEAs symboliska eller verkliga budskap av 

miljöredovisning utvecklats över tid. I följande kapitel jämförs, analyseras och diskuteras 

resultatet utifrån utvecklingen av IKEAs miljöredovisning. Analysen introduceras med 

utveckling över intressentengagemangen följt av utvecklingen av obligatorisk och frivillig 

redovisning. Slutligen analyseras dem tre utvalda huvudämnena; klimatförändring, material i 

produktion och återvinning av material från den insamlade empirin. Vilket syftar till vår 

problemformulering om utvecklingen av IKEAs symboliska eller verkliga budskap av 

hållbarhetsredovisning. Kapitlet kopplar studiens teoretiska referensram och utgår från den 

redan presenterade analysmodellen i avsnitt 3.5. Vilken beskriver förhållandet mellan 

obligatorisk och frivillig redovisning och det symboliska eller verkliga budskapet med 

legitimitet som bron mellan dem och intressentteorin som bakgrund. Varje avsnitt i kapitlet 

introduceras med de dragna parallellerna mellan analys och teori. Följt av tabeller och bilagor 

som stöd till den presenterade analysen och diskussionen.  

 

6.1 Intressenter 

Fordham & Robinson (2018) menar att intressenter ska kunna följa verksamheters 

hållbarhetsarbete och därför väljer många organisationer att offentligt publicera sina 

hållbarhetsredovisningar. Christensen et al., (2020) menar att verksamheter som inte omfattas 

av lagen kan på eget initiativ utöva hållbarhetsredovisning. Då detta bland annat associeras med 

att ge verksamheten ett positivt rykte och attraherar intressenter och deras lojalitet.  

 

För att verksamheter ska tydliggöra sitt hållbarhetsarbete och vilka områden som är väsentliga 

i hållbarhetsredovisningen kan en väsentlighetsanalys presenteras.  Enligt Whitehead (2017) 

har begreppet “väsentlighet” blivit ett framträdande inslag i hållbarhetsbedömningen. Syftet 

med väsentlighetsanalysen är att placera frågor i ett spektrum från mindre till mer viktiga 

områden. Väsentligheten i hållbarheten handlar om att identifiera de viktigaste frågorna för alla 

intressenter, den egna verksamheten och samhället (Whitehead, 2017).  

 

Sammanfattningsvis är hållbarhetsredovisningen och väsentlighetsanalysen till för att 

tillgodose intressenternas behov. Enligt Herazo och Lizarralde (2016) ska intressenters behov 

tillgodoses då dem är inflytelserika för verksamheten. Författarna poängterar att intressenternas 
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behov som skall tillgodoses är relaterade till hållbarhet. Därmed efterfrågar intressenterna att 

verksamheten ska agera ansvarsfullt gentemot samhället och miljön i deras hållbarhetsarbete.  

 

Analysen startar med att utforska IKEAs intressentengagemang genom två perspektiv. 

Första perspektivet är att analysera utvecklingen av IKEAs intressentengagemang. Följt av 

andra perspektivet som är att analysera utvecklingen av väsentlighetsanalys publiceringen i 

hållbarhetsredovisningarna.  

 

6.2 Utvecklingen av intressentengagemang 

IKEA anger att deras intressenter är kunder, leverantörer, medarbetare, samhället och externa 

partners. (se tabell 13). De förstnämnda intressentgrupperna är presenterade som oförändrade 

genom åren jämfört med externa partners engagemang. Nedan följer en presenterad analys per 

år för dem olika externa partners.  

 

2017 

Intressentengagemang utvecklingen startar med år 2017 med 8 intressentengagemang 

presenterade i miljöredovisningen. I och med året är starten för utvecklingen som skall 

analyseras utgick sökningen av informationen med antal sökord (se bilaga 3). Söktabellen anger 

att samarbetspartnern som är av stor betydelse för IKEA är World Wildlife Fund (WWF). Detta 

kan bero på att IKEAs fokusområde år 2017 är skogsförvaltning och avskogning och att 

samarbetet med WWF hjälper verksamheten att förbättra deras praxis. Orden wood, forest och 

FSC nämns flest gånger jämfört med andra åren (se bilaga 3). Några andra samarbetspartners 

som även är kopplade till fokusområdet med skogsförvaltningens framsteg är Rainforest 

Alliance, Rainmaking och FN:s utvecklingsprogram.(se tabell 12) 

 

2018 

Under år 2018 har IKEA presenterat 14 intressentengagemang i miljöredovisningen. Vilket är 

en ökning jämfört med förgående år och kan bero på att IKEA under år 2017 arbetat med att 

definiera sina strategiska mål. Vilka är relaterade till globala målen och agenda 2030 och 

publicerats under 2018. Detta kan påvisa att dem definierade målen har orsakat en ändring i 

presenterade engagemang med externa parter. Externa partners som presenterades 2018 och 

som inte presenterades i 2017 miljöredovisningen är bland annat; Sweden Textile Water 

Initiative (STWI) och European Furniture Industries Confederation (EFIC). Sedan 2015 har 
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IKEA haft ett samarbete med STWI och blev medlem i EFIC under 2018. WWF är en av de 

viktigaste samarbetspartners även i miljöredovisningen för 2018. (se tabell 12) 

 

2019 

Under år 2019 är det 16 intressantengagemang presenterade. Skillnaden jämfört med 2018 är 

att för året arbetar IKEA vidare med att fasa ut och säkerställa miljögifters påverkan av naturen. 

Detta via samarbetet med The High Ambition Alliance on Chemicals and Waste. Climate 

Group’s renewable electricity (RE100) är ett annat engagemang som syftar till arbetet genom 

året med förnybar energi. Electric vehicle (EV100) engagemanget syftar till målet om att införa 

noll kundtransports utsläpp till 2025. Årets miljöredovisning består även av ett annat 

fokusområde för att utveckla och förbättra metoder för att fånga in och lagra kol. Inter IKEA 

Group bidrar till detta arbete genom deltagandet i ett globalt projekt av World Resources 

Institute (WRI) och World Business Council for Sustainability Development (WBCSD). 

Projektet syftar till att utöka Greenhouse Gas Protocol och tillhandahålla en redovisnings- och 

rapporteringsstandard samt vägledning för koldioxidborttagning, markanvändning och 

bioenergi. Under året arbetade IKEA vidare med att inkludera sina leverantörer i arbetet med 

IWAY. (se tabell 12) 

 

2020 

Under år 2020 är det 17 intressentengagemang med externa partners presenterade.  

Jämfört med förgående åren stödjer verksamheten för året ambitionerna med European Green 

New Deal. Vilka även är i linje med verksamhetens egna åtaganden om att bli en cirkulär och 

klimat positiv verksamhet. Under året fortsatte IKEA sitt åtagande om att skapa en global 

definition för ”climate positive” i samarbete med WWF och andra verksamheter. Målet med 

samarbetet är att ta fram en definition av ”climate positive” som lanseras vid COP26 i Glasgow, 

2021. Extending the greenhouse gas protocole är ett annat engagemang som presenteras för 

året och inte för dem andra granskade åren. Samarbetet med andra samarbetspartners syftar till 

att bidra till utvecklingen av en redovisnings- och rapporteringsstandard för att mäta 

klimatpåverkan av koldioxidutsläpp, markanvändning och bioenergi. Målet med standarden är 

den ska bli en globalt erkänd standard. Detta för att nå målet om att hålla den globala 

temperaturökningen till 1,5° C. Under året gick IKEA med i Green Recovery Alliance vilket 

syftar till att uppmana till ett förnyat engagemang från alla intressenter för det långsiktiga 

klimatförändrings arbetet. Engagemanget består av politiska beslutsfattare, företagsledare, 

fackföreningar och icke-statliga organisationer.  (se tabell 13) 
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2020 års miljöredovisning beskriver jämfört med förgående åren mer ingående om hur 

verksamheten arbetar med intressentgrupperna; medarbetare, leverantörer, kunder och 

samhället. Enligt följande nedan presenteras; 

 

Medarbetare: engagera sig med de 217 000 medarbetarna i de olika IKEA verksamheterna, 

säkerställa deras säkerhet och välbefinnande och utnyttja deras idéer om hur man utvecklar 

verksamheten (IKEA, 2020). 

Leverantörer: arbetar med nästan 1 600 leverantörer för att minimera miljöavtrycket i IKEAs 

leveranskedja, samtidigt som arbetsvillkoren förbättras (IKEA, 2020).  

 

Kunder: engagera sig med IKEA kunder genom hembesök för att till exempel förstå deras 

behov när det gäller att leva ett hälsosammare och mer hållbart liv (IKEA, 2020).  

 

Samhällen: engagera sig i samhällen för att lära sig och utbyta idéer och för att gemensamt 

skapa positiv inverkan på försörjningsmöjligheter och bidra till en inkluderande lokal ekonomi 

(IKEA, 2020).  

 

Under året slutfördes utvecklingen av IKEAs leverantörs uppförandekod, IWAY 6. IKEA 

valde att involvera sina intressenter medarbetare, leverantörer, andra multinationella företag 

och icke-statliga organisationer. Detta visar också på ett bredare intressentengagemang 

(IKEA, 2020). 

 

Tabell 12. IKEAs intressentengagemang 2017-2020 

År Externa partners Antal 

partners 

2017 WWF, Rainforest Alliance, Rainmaking, Gujarat Green Revolution 

Company (GGRC), FN: s utvecklingsprogram, Indonesiens regering, Value 

and Impact Analysis initiative, Better Cotton Initiative (BCI), Clean Cargo 

Working Group,  

 

8 

2018 WWF, Sweden Textile Water Initiative (STWI), European Furniture 

Industries Confederation (EFIC), Rainforest Alliance, Unilever, National 

Geographic, FN: s High Level Political Forum i New York, ReGeneration 

2030, Den tioåriga ramen för program för hållbar konsumtion och produktion 

(10YFP), The Sustainable Lifestyles and Education (SLE) programme, 

ISEAL, Tetra Pak, Kingfisher, Forestis, the Federation of Private Forest 

Owners,  

 

14 

2019 WWF, The United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), Exponential roadmap, Business Ambition for 1.5°C,  World 

16 
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Resource Institute (WRI), World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), Cool Food Pledge, Climate and Clean Air Coalition, 

Climate Group’s renewable electricity (RE100) and electric vehicle (EV100) 

initiatives; World Circular Economic Forum i Yokohama, European Furniture 

Industry Confederation (EFIC), The UN Environment Assembly, Nairobi, 

Kenya,  The 10 YFP/One Planet Network, Sustainable Lifestyles and Education 

Programme, The High Ambition Alliance on Chemicals and Waste,  

 

2020 EU Green New Deal, Green Recovery Alliance, The 10 YFP/One Planet 

Network, Sustainable Lifestyles and Education Programme, The 2020 Globe 

Scan Healthy & Sustainable Living Report, The Cool Food Pledge, 10x20x30 

Food Loss and Waste initiative, UN Climate Change and COP25, WWF and 

Climate Positive Definition, World Resources Institute, World Business 

Council for Sustainable Development, 1.5 Supply Chain Leaders, Race to Zero 

and COP26. Ellen MacArthur Foundation, European Furniture Industry 

Confederation (EFIC), UNEP World Conservation Monitoring Centre, UN 

General Assembly, WWF.  

 

17 

 

 

6.3 Summering av utvecklingen av intressentengagemang. 

Det går att utläsa att det sker en ökning av intressentengagemangen under 2018-2020 jämfört 

med 2017. Detta kan bero på att de globala målen utvecklades under 2017 och presenterades 

2018. För 2019 och 2020 ökade intressentengagemangen jämfört med de två åren innan. För 

2020 lyfts aktiviteter fram kopplade till dem andra intressenterna och engagemanget genom 

IWAY6. Detta kan också bero på att IKEA har fortsatt sitt arbete med utvecklingen av SDG. 

Vilket går att härleda till att intressenter ställer krav på verksamheten. Enligt Herazo och 

Lizarralde (2016) ska intressenters behov tillgodoses då dem är inflytelserika för verksamheten. 

Författarna poängterar att intressenternas behov som skall tillgodoses är relaterade till 

hållbarhet. Därmed efterfrågar intressenterna att verksamheten ska agera ansvarsfullt gentemot 

samhället och miljön i deras hållbarhetsarbete. Vidare är staten som implementerar reglering 

också en viktig intressent som kan påverka verksamhetens hållbarhetsredovisning. För år 2017 

presenterades ÅRL som inte angav tydliga riktlinjer på vilka punkter som skulle redovisas. 

Detta kan också bero på att hållbarhetsredovisningen för 2018 innehåller fler 

intressantengagemang och fler punkter för hållbarhetsområdet. 2019 introducerades riktlinjer 

för disclosure förordningen (förordning[EU] 2019/2088) och för 2020 introducerades taxonomi 

förordningen (förordning [EU] 2020/852). Den först nämnda förordningen börjar gälla under 

2021 och den senare under 2022 och 2023. Fastän förordningarna inte gäller ännu kan det vara 

så att IKEA ligger i framkant och vill vara steget före. Förordningarna är kortfattat beskrivit 

riktade till intressenter och att verksamheter ska redovisa hållbarhetsarbetet med SDG.  
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6.4 Utvecklingen av väsentlighetsanalys 2017-2020. 

IKEA presenterar väsentlighetsanalys för 2020 och 2019 och ingen för 2017-2018. (se tabell 

13) Detta kan tolkas som att verksamheten vill möta intressenters behov och bibehålla 

legitimitet. Fordham & Robinson (2018) menar att intressenter ska kunna följa verksamheters 

hållbarhetsarbete och därför väljer många organisationer att offentligt publicera sina 

hållbarhetsredovisningar. Initiativet kan vara lagstadgat och även frivilligt. Hur som helst 

erhåller verksamheter legitimitet och ett positivt rykte via initiativet.  

 

För området miljö vilket studien behandlar presenteras för 2020 följande punkter i 

väsentlighetsanalysen; klimatavtryck, resurseffektivitet, materialanvändning, inköp, 

produktions påverkan, logistik påverkan och operativ påverkan. Under 2019 presenteras 

följande punkter; klimatavtryck, material, inköp, produktion, logistik och operativt.  

Det går att utläsa att punkterna är identiska förutom ”resurseffektivitet” som tillkom för 2020. 

Detta stämmer överens med deras åtagande om att omvandlas till en cirkulär verksamhet och 

2030 målen. Enligt Whitehead (2017) är syftet med väsentlighetsanalysen att placera frågor i 

ett spektrum från mindre till mer viktiga områden. Väsentligheten i hållbarheten handlar om att 

identifiera de viktigaste frågorna, frågor som är viktiga för alla intressenter. Väsentliga ämnen 

för en organisation ska inkludera de ämnen som har en direkt eller indirekt förmåga att skapa 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde. Detta är inte endast viktigt för den egna 

verksamheten utan även för intressenterna och samhället (Whitehead, 2017). Vidare är 

riktlinjerna som presenterades under 2017 från EU kommissionen om dubbel väsentlighet också 

ett tecken på att väsentlighetsanalysen ska vara en del av miljöredovisningen. Här verksamheten 

ska informera sina intressenter om klimatrelaterad information som företagets utveckling, 

prestation och position. Den här informationen är främst riktad för investerare. Det andra 

perspektivet av dubbel väsentlighet är riktad för resterande intressenter som kunder, 

medarbetare, externa partnerns, medborgare och samhället. Informationen som presenteras ska 

ange miljömässig och social väsentlighet. Den klimatrelaterade informationen ska redovisas 

om det är nödvändigt för att förstå företagets externa effekter (EU, 2019). 
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Tabell 13. Väsentlighetsanalys och intressenter 

År 2017 2018 2019 2020 

Väsentlighetsanalys       Nej  Nej Ja Ja 

 

Vilka intressenter 

kommer fram i 

väsentlighets analys 

- - Medarbetare, 

Leverantörer,  

Kunder,  

NGOs, 

Strategiska 

partners 

 

Medarbetare,  

Kunder, 

Samhälle, 

Leverantörer, 

Samarbetspartners 

Intressenter som 

framhävs utan 

västenlighetsanalys 

Medarbetare, 

Kunder,  

Leverantörer, 

Företag, 

Samarbetspartners, 

Regeringar, 

”Peers”, 

NGO:s,  

Medarbetare, 

Kunder, 

Leverantörer, 

Företag, 

Start-ups, 

Regeringar,  
NGO:s 

  

 

6.5 Legitimitet 

Legitimitetteorin kan enligt Lindblom (1993) förklaras som ett tillstånd verksamheter befinner 

sig i när dem samspelar med omvärlden. Deegan och Unerman, (2011) beskriver att 

hållbarhetsredovisning ökar verksamheters legitimitet och ger ett bra rykte som även är en 

förutsättning för att bedriva en lönsam verksamhet och tillfredsställa intressenternas behov.  

Det är betydelsefullt för verksamheten att erkännas och identifieras av omgivningen att verkar 

inom dem allmänt accepterade ramar och normer som efterfrågas av samhället. Vilket innebär 

att verksamheter behöver bemöta samhällets krav för att erhålla legitimitet. Ramarna och 

normerna är inte statistiska utan förändras i takt med samhällets krav och verksamheten behöver 

följa dem och vara anpassningsbar (Deegan och Unerman, 2011). Med stöd av litteraturen går 

det att utläsa en utveckling av den redovisade informationen. Huvudämnet, klimatförändringar 

anger en förändring av redovisad information mellan år 2019 och 2020 (se tabell 14). Material 

i produktion står för den största förändringen år 2019. Huvudämnet, återvinning av material 

ökade under 2019 och kan förklaras genom att framåtblickande målsättningar anges mer än för 

dem andra granskade åren. Huvudämnet ”klimatförändring” är informationen om IKEAs 

klimatavtryck och värdekedjan. Vilken har varit majoriteten av redovisad information genom 

alla år. SDG 13 står för dem redovisade aktiviteterna och är överrepresenterade för studiens tre 

utvalda huvudområden. (se tabell 14) Detta är ingen tillfällighet då IKEA anger ”Vi kommer 

att frikoppla materialanvändningen från vår tillväxt och minska mer utsläpp av växthusgaser än 

IKEA värdekedjan släpper ut, för att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen till 

1,5 °C i slutet av seklet” (IKEA, 2020). 



 

 

65 

 

SDG 13 konkretiseras ytterligare i klimatkonventionen och parisavtalet. Parisavtalet anger att 

den globala temperaturökningen ska begränsas till under två grader med strävan efter att 

begränsa den till 1,5 grader. Detta kan åstadkommas genom minskningen av utsläppen av 

växthusgaser (UN, 2021). 

 

Tabell 14. Huvudämnen 

 Klimatförändring Material I produktion Återvinning av material 

2017 25 7 9 

2018 21 7 9 

2019 36 5 19 

2020 32 9 8 

 

6.5.1 Legitimitetsstrategier 

Fastän verksamheter arbetar aktivt med det sociala kontraktet och legitimiteten kan intressenter 

ifrågasätta hållbarhetsredovisningen om den inte upplevs vara transparent (Silva, 2021).   

Huruvida verksamheter är transparanta i hållbarhetsredovisningen för att erhålla legitimitet 

förklarar Silva (2021) med hjälp av två budskap; symboliska och verkliga. Författaren beskriver 

att när verksamheter strävar efter legitimitet händer det att dem väljer utifrån ett spektrum från 

symboliska till verkliga budskap. 

 

Vidare presenterar Silva (2021) ett ramverk som utgår från legitimitetsteorin och anger att 

verksamheter kan tillämpa fyra olika legitimitetsstrategier; försonings-, transparens 

stimulerings och transformationsstrategin. Strategierna kan tillämpas enskilt eller kombinerat 

för att erhålla legitimitet. Silva (2021) menar att majoriteten av verksamheterna i studien 

erhåller legitimitet via symboliska budskap av SDG informationen och därmed via 

legitimitetstrategierna; försonings-, transparens och stimuleringsstrategi. Vilka inte bidrar till 

att uppnå SDG till 2030 och kan förknippas med greenwashing. Detta eftersom det skulle 

krävas verkliga förändringar för att arbeta i linje med SDG till 2030.  Istället kan verksamheter 

använda SDG för att inspirera och identifiera förändringar i affärsmodellen och därmed erhålla 

legitimitet via det verkliga budskapet och transformationsstrategin. 

 

Aragon et al. (2020) förklarar att multinationella företag prioriterar kortsiktiga beslut för en 

positiv avkastning framför beslut som ger en hållbar miljöpåverkan. Engagemanget i 
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miljöpåverkan sträcker sig endast så långt att verksamhetens rykte inte skadas. Det vill säga att 

legitimiteten fortsatt erhålls. Därför är det intressant att analysera utvecklingen av budskapen.  

För att gå vidare och analysera budskapen presenteras vilka standarder och antal framåt och 

tillbaka riktad information som samlats in genom dem tre utvalda huvudämnena. (Se tabell 16, 

framåt och bakåt) Enligt Silva (2021) är försoningsstrategin mer av bakåtblickande karaktär 

och stimuleringsstrategi är av mer framåtblickande information. Strategierna syftar till att sända 

ett symboliskt budskap av hållbarhetsredovisningen till intressenterna. Det går att utläsa i den 

insamlade informationen att verksamheten redovisar information för alla dem granskade åren 

med mer bakåtblickande information. (se tabell 16) Vilket har anknytning till 

försoningsstrategin och att budskapet är av symbolisk karaktär. Därför väljer analysen att 

utesluta stimuleringsstrategin och den mer framåtblickande presenterade informationen. 

Transparensstrategin är också enligt Silva (2021) SDG information av mer bakåtblickande än 

framåtblickande karaktär. Vilken också kan sända ett symboliskt budskap till intressenterna. 

Strategin fokuserar på att lyfta fram framgångar och dra ner på motgångar i 

hållbarhetsredovisningen. Detta benämns även som ”cherry picking” (Hahn and Lülfs, 2014). 

Transparensstrategin kan kopplas till IKEAs överrepresenterade bakåtblickande information. 

Samtidigt som strategin kan härledas till att verksamheten väljer att fokusera 

miljöredovisningen på SDG 13 och klimatavtrycket men minst på material i produktion och 

mer på det framgångsrika området skogsbruk (se tabell 14). Huvudämnet material i produktion 

står för IKEAs största klimatavtryck i värdekedjan genom åren. Därför kan detta indikera på 

”cherry pickning” och att verksamheten begränsar den redovisade informationen. Detta är 

samtidigt ett försiktigt antagande då IKEA anger att området material behöver utvecklas och att 

verksamheten är på god väg. Vilket även är i linje med 2030 målen att omvandlas till en cirkulär 

verksamhet (IKEA, 2017-2020). 

 

Enligt Adams och Narayanan (2017) presenteras en fjärde strategi som är 

transformationsstrategin. Vilken innebär att verksamheter använder SDG för att hitta nya 

affärsmöjligheter eller omvandla hela affärsmodellen för att arbeta hållbart med koppling till 

kärnverksamheten. Strategin är närmast förknippad med att bidra till SDG och det verkliga 

budskapet. IKEAs miljöredovisning för de granskade åren anger att det finns en tydlig 

hållbarhetsstrategi som arbetar mot 2030 målen genom hela verksamheten. Detta genom 

Strategic Sustainability Council som är ett styrelseorgan som fokuserar på IKEAs varumärkes 

roll i samhället, hållbarhetsstrategier, ambitioner i hela franchisesystemet och 
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överensstämmelse med krav på SDG genom IWAY. Under 2020 har det investerats 

200 000 000 miljoner euro inom hållbarhetsarbetet (IKEA, 2017-2020). 

 

 
Tabell 15. Antal SDG 13-15 information 

 SDG 13 SDG 14 SDG 15 

2017 23 1 17 

2018 19 1 17 

2019 37 7 16 

2020 23 10 16 

 

 

Tabell 16. Antal bakåt och framåt information 

 Frivilliga standarder SDGs 

  Bakåt Framåt 

2017 GHG 29 12 

2018 GHG 25 12 

2019 GHG 35 25 

2020 GHG 29 20 

 

6.5.2 Obligatorisk och frivillig miljö redovisning 

IKEA omfattas av obligatorisk miljöredovisning då verksamheten enligt ÅRL uppfyller kraven 

(Regeringen, 2016). Utöver det obligatoriska kravet har IKEA valt för dem granskade åren att 

tillämpa GHG standarden som är ett frivilligt initiativ. (se tabell 16)  

 

Kombinationen av obligatoriska och frivilliga åtaganden går att koppla till litteraturen. Enligt 

Wolniak och Habek (2013) har det de senaste åren debatterats om obligatorisk och frivillig 

hållbarhetsredovisning. Företag, investerare och analytiker främjar reglering och 

fackföreningar som använder frivilliga standarder bland sina medlemmar. Istället för att 

presentera obligatorisk och frivillig hållbarhetsredovisning som exklusiva alternativ är dem 

komplementära (Wolniak & Habek, 2013). Samtidigt menar Aragon et al. (2020) att 

obligatoriska program ger mindre utrymme för diskretion än frivilliga, men att de ger 

fortfarande företag utrymme. Företag kan välja att uppfylla minimistandarder eller att gå steget 

längre än vad lagen kräver. Företag kan också få institutionella fördelar som legitimitet och 

gynnsam behandling från intressenter (Aragon et al., 2020). 
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Den valda standarden GHG är ingen slump då den redovisar verksamhetens växthusgas utsläpp 

och mäter klimatavtrycket (CO2). GHG standarden har även anknytning till IKEAs 

hållbarhetsstrategi, People & Planet Positive. Vilket innebär att verksamhetens primära 

hållbarhetsarbete är att minska värdekedjans klimatavtryck mätt i CO2. Frivillig 

miljöredovisning ger möjligheten till verksamheter att välja lämplig standard som är i linje med 

verksamhetens hållbarhetsstrategi. IKEAs val av den frivilliga GHG standarden kan även 

kopplas till transformationsstrategin. Då den syftar till att redovisa information som är i linje 

med verksamhetens hållbarhetsstrategi, People & Planet Positive. Slutligen går det att 

konstatera att GHG standarden fungerar som en bro mellan IKEAs hållbarhetsstrategi och 

miljöredovisningen för intressenterna. 

 

6.5.3 Silvas ramverk 

Tabell 17. Kvalitativ, kvantitativ och monetär information 

År 2017 2018 2019 2020 

Kvalitativ 14 14 18 19 

Kvantitativ icke 

finansiell 

26 24 41 30 

Finansiell 1 2 1 1 

 

 

Silva (2021) redovisar en rapporteringsstruktur som är användbar för att analysera dem 

symboliska och verkliga budskapen för SDG i hållbarhetsredovisningen. 

Rapporteringsinformationen delas in i kvalitativa och kvantitativa variabler. Den första 

variabeln är av beskrivande karaktär och anges i text format medan den kvantitativa variabeln 

anges i siffror och är mätbar. Variablerna söker att undersöka bakåt- och framtidsblickande 

information. Att länka tidsorientering till kvalitativ eller kvantitativ beskrivning, ger en starkare 

indikation på engagemanget för specifika mål när detaljer om specifika SDG tillhandahålls.  

Enligt tabell 17 presenteras antal kvalitativ och kvantitativ information. Under dem analyserade 

åren har IKEA redovisat detaljerad information av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

Vilken även delas upp i bakåt- framåtriktad information. Enligt Silva (2021) kan kopplingen av 

kvalitativ och kvantitativ information med tidsorienteringen bevisa ett starkare engagemang 

med de globala målen 2030. Vilket innebär att IKEA i deras miljöredovisningar visar att dem 

är dedikerade till att arbeta med SDG målen.  
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6.5.4 Summering av analys 

Analysmodellen (se figur 2) summerar analysen genom att dra paralleller med obligatorisk och 

frivillig miljöredovisning. IKEA omfattas av det obligatoriska kravet men väljer också genom 

de granskade åren att tillämpa den frivilliga GHG standarden. Detta i kombination med att 

arbeta mot dem globala målen 2030. Vidare går det att fastställa att intressenters engagemang 

och reglering är den primära anledningen till miljöredovisningen och att erhålla legitimitet. 

Miljöredovisningen är utvecklad dels utifrån reglering men också genom intressenters krav och 

påverkan. För att IKEA ska möta intressenters behov och därmed erhålla legitimitet är 

intressentengagemanget betydande och har utvecklats genom åren. Det går även att dra 

paralleller mellan EU direktivet om dubbel väsentlighet. Miljöredovisningarna för 2019 och 

2020 presenterar väsentlighetanalyser för sina intressenter.  Studiens analys kan även dra 

paralleller mellan de fyra legitimitetsstrategierna och det verkliga och symboliska budskapet. 

Det symboliska budskapet går att härleda till att IKEA för alla åren redovisar mer 

bakåtblickande information än framåtblickande. Vilket syftar mer till försoningsstrategin och 

transperensstrategin. Transformationsstrategin som syftar till ett verkligt budskap kan härledas 

till IKEAs hållbarhetsstrategi genom hela verksamheten. Strategin kan även härledas till 

verksamhetens affärsmodell och kopplingen till kärnverksamheten. 
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7. Slutsats 

Studiens avslutande kapitel presenterar slutsatser, bidrag, begränsningar och förslag på 

framtida forskning.  

7.1 Utvecklingen av IKEAs miljöredovisning 

Studien erbjuder nya insikter i hur IKEA sänder ett symboliskt eller verkligt budskap av 

miljöredovisningen under perioden 2017-2020. Syftet med studien är att analysera hur IKEAs 

miljöredovisning har utvecklats över tid. Utveckling över tid söker att bidra med insikter om 

hur legitimitet hänger ihop med intressenter, frivillig och obligatorisk redovisning .  

 

Studiens syfte och problemformulering besvaras genom tre dragna slutsatser. Den första 

slutsatsen är att intressenter är viktiga och kan påverka verksamheten. Miljöredovisningen är 

utvecklad dels utifrån reglering men också genom intressenters krav och påverkan. För att 

IKEA ska möta intressenters behov är intressentengagemanget betydande och har utvecklats 

genom åren. Väsentlighetsanalysen har också utvecklats genom åren och presenteras för att 

möta intressenters behov och att behålla legitimitet. Detta överensstämmer med Christensen et 

al. (2020) vilka anger att verksamheter ska tillgodose intressenters behov för att behålla 

legitimitet.  

 

Den andra slutsatsen drar paralleller mellan obligatorisk och frivillig miljöredovisning. IKEA 

omfattas av det obligatoriska kravet enligt årsredovisningslagen men väljer även att tillämpa 

den frivilliga standarden GHG. Wolniak och Habek (2013) menar att obligatoriska och frivilliga 

åtaganden i hållbarhetsredovisningen ska komplettera varandra. GHG standarden är relevant 

och syftar till att mäta växthusgas utsläpp för SDG 13-15. Den kan även härledas till IKEAs 

hållbarhetsstrategi People & Planet Positive. Sammantaget möjliggör obligatoriska och 

frivilliga åtaganden verksamhetens hållbarhetsarbete och är vägen till att nå dem globala målen 

2030. Vilket även leder till att verksamheten från intressenternas perspektiv får erhålla 

legitimitet. Detta styrks av Aragon et al. (2020) vilka beskriver att kombinationen av 

obligatorisk och frivillig miljöredovisning ger fördelar som legitimitet och gynnsam behandling 

från intressenter. 

 

Den tredje slutsatsen anger det verkliga eller symboliska budskapet av IKEAs 

miljöredovisning. Erhållande av legitimitet kan definieras genom fyra strategier vilka kan sända 
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ett symboliskt eller verkligt budskap. Vägen till legitimitet kan vara varierande och 

verksamheter arbetar ibland runt 2030 målen och kan syfta till greenwashing. Därför är det 

relevant att granska om verksamheters hållbarhetsredovisningar sänder symboliska eller 

verkliga budskap. Vilket är i linje med vad Silva (2021) anger om att det är intressant att studera 

hållbarhetsredovisningens budskap verksamheten sänder till intressenterna då det finns en 

tendens till greenwashing. IKEA redovisar för dem granskade åren mer bakåtblickande än 

framåtblickande information. Vilket är enligt Silvas (2021) ramverk kopplat till 

försoningsstrategin och det symboliska budskapet. Transperensstrategin kan också kopplas till 

det symboliska budskapet med mer redovisad bakåtblickande information. Strategin kan syfta 

till IKEAs redovisning av material vilket är det område som har störst klimatavtryck i 

värdekedjan. Detta kan även associeras med ”cherry picking” här IKEA till exempel lyfter fram 

deras arbete med skogsbruk genom åren och uppmärksammar material mindre som egentligen 

är den stora boven i värdekedjans klimatavtryck. Precis som Hahn och Lülfs (2014) menar att 

verksamheter lyfter fram områden som dem är bättre på i hållbarhetsredovisningen.  Samtidigt 

är detta ett försiktigt antagande då verksamheten beskriver att det finns många utmaningar och 

att dem arbetar aktivt för att hitta lösningar. Slutligen går det att dra paralleller mellan IKEAs 

miljöredovisning och transformationsstrategin. IKEAs miljöredovisning för de granskade åren 

anger att det finns en tydlig hållbarhetsstrategi som arbetar mot 2030 målen genom hela 

verksamheten. Strategic Sustainability Council är ett styrelseorgan som fokuserar på IKEAs 

varumärkes roll i samhället, hållbarhetsstrategier, ambitioner i hela franchisesystemet och 

överensstämmelse med krav på hållbarhetsmål genom IWAY. Utvecklingen av IKEAs 

hållbarhetsstrategi har ökat genom åren och fler enheter inkluderas med respektive ansvariga 

med en hållbarhets VD i toppen. Verksamheten investerar och utvecklar hållbarhetsarbetet och 

affärsmodellen för att nå kärnverksamheten. Vilket är precis i linje med Adams och Narayanan 

(2017) kriterier för att transformationsstrategin tillämpas med det verkliga budskapet. 

Avslutningsvis kan studien svara på problemformuleringen med att IKEAs miljöredovisning 

under dem granskade åren 2017-2020 sänder ett verkligt budskap till intressenterna. 

 

 7.2 Studiens bidrag 

Syftet med studien är att analysera hur IKEAs hållbarhetsredovisning av miljö har utvecklats 

mellan åren 2017 - 2020. Studien bidrar med insikter om huruvida informationen sänder 

symboliska eller verkliga budskap. Studien kopplar ihop IKEAs redovisade SDG med 

kärnverksamheten. I fortsättningen presenteras studiens empiriska och praktiska bidrag.  
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7.2.1 Studiens empiriska bidrag 

Studiens första bidrag är bidraget till litteraturen. Enligt Hahn och Lülfs, (2014) är val av SDG, 

som ibland kritiseras som ”cherry picking” i behov av fortsatt forskning. Vidare anger de att 

verksamheter kan presentera symboliska eller verkliga budskap till intressenter och samhället. 

Enligt Hahn och Lülfs, (2014) bör det undersökas om fokus på SDG med väsentliga länkar till 

kärnverksamhet leder till högre bidrag till SDG eller om de försummade SDG är de med 

negativa effekter. Studien undersökte vilka SDG IKEA lyfter fram i miljöredovisningen och 

hur dem är kopplade till IKEAs kärnverksamhet. Vidare undersökte studien samband mellan 

de presenterade SDG och dem symboliska och verkliga budskapen. Detta kan bidra till en 

djupare förståelse kring valet av SDG och budskapet företag presenterar.  

Studien bidrar även till Silvas forskning ”Corporate contributions to the Sustainable 

Development Goals: An empirical analysis informed by legitimacy theory”, Silva (2021). 

Studien har analyserat utvecklingen av IKEAs miljöredovisning. En aspekt i studien var 

utveckling av SDG genom åren. Studien har gjorts med hjälp av en longitudinell singel 

fallstudie. Bidrag till Silvas forskning kan bli ett longitudinellt perspektiv av studien.   

 

7.2.2 Studiens praktiska bidrag  

Studiens praktiska bidrag är resultatet studien kom fram till. Resultatet av analysen visar att 

intressenterna är viktiga i IKEAs hållbarhetsarbete. Vidare visar studien paralleller mellan 

obligatorisk och frivillig miljöredovisning. Sista och den viktigaste punkten i resultatet studien 

kom fram till är att IKEA visar ett verkligt budskap.  

 

7.3 Begränsningar och framtida forskning  

Den främsta begränsningen med studien är att empirin endast är tolkad från de publicerade 

hållbarhetsredovisningarna. Därför har vi som författare fått tolka den informationen som den 

är presenterad och inte haft chans till att fånga andra perspektiv. Studien hade kunnat utökas 

med intervjuer från till exempel anställda inom det aktuella området. Vilket hade resulterat i att 

empirin inkluderat ett bredare perspektiv. Det går försiktigt att uttrycka att studien består av 

envägskommunikation. Därför har vi som författare inte haft möjlighet till att utveckla 

tolkningarna och därmed erhålla andra perspektiv. Om studien inkluderat intervjuer så hade vi 

som författare också fått möjligheten till tvåvägskommunikation. Vilket hade fångat upp ett 

bredare perspektiv som underlag till empirin.  
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Förslag till framtida forskning är att studera området ur ett intressent perspektiv. Den här 

studien har studerat symboliska och verkliga budskap utifrån fyra legitimitetsstrategier. Därför 

hade det varit intressent att studera hur intressenterna uppfattar verksamhetens symboliska eller 

verkliga budskap. Då den här studien utgår från kvalitativa forskningsmetoder hade det varit 

intressant att använda kvantitativa metoder. Vidare hade det varit intressant att rikta forskningen   

mot intressenterna och genom enkätundersökningarna fånga upp budskapen intressenterna 

upplever att verksamheten förmedlar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Litteraturtabell 

Tabell 18. Litteraturtabell 

Författare Teori Metod                          Förslag till vidare 

forskning 

Aragon - Correa et al. 

(2020)  Legitimitetsteorin 

Intressentteorin 

Kvalitativ 

Samband mellan 

obligatorisk och frivillig 

hållbarhetsredovisning 

inom miljö.  

Leuz et al. (2020) 

Legitimitetsteorin 

Intressentteorin 

Kvalitativ 

Obligatorisk 

hållbarhetsredovisning ger 

fördelar för verksamheter 

som konkurrens och 

kostnadsbesparingar. 

Silva 

(2021) 

Legitimitetsteorin Kvalitativ 

Symboliska eller verkliga 

budskap verksamheter 

presenterar i 

hållbarhetsredovisningen 

Wolniak & Habek 
(2013) Intressentteorin Kvalitativ  

Lagstadgad 

hållbarhetsredovisning och 

dess anpassning till alla 

branscher och storlekar, 

offentlig publicering och 

allmän standardisering 

som förenklar 

jämförbarheten mellan 

verksamheter.   
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Bilaga 2. Brundtlandskommisionen  

 

Den 19 december 1983 FN bildade Världskommissionen för miljö och utveckling (World 

commission on Environment and Development), även kallad Brundtlandkommissionen (UN, 

1987). Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland (FN, 

2021). Deras uppgift var att utveckla ”Global agenda för förändring”.  

 

Kommissionen behövde göra följande: 

- Att föreslå långsiktiga miljöstrategier för att uppnå hållbar utveckling till 2000 och 

framåt; 

- Att rekommendera hur oro för miljön kan användas för att ett större samarbete mellan 

utvecklingsländer och mellan länder i olika stadier av ekonomisk och social utveckling 

och leda till uppnåendet av gemensamma och ömsesidigt stödjande mål som tar hänsyn 

till samverkan mellan människor, resurser, miljö och utveckling; 

- Att hitta ett sätt hur det internationella samfundet kan hantera miljöfrågor mer effektivt; 

- Att hjälpa definiera gemensamma uppfattningar om långsiktiga miljöfrågor och hitta 

lämpliga lösningar för att framgångsrik hantera problemen med att skydda och förbättra 

miljön. (UN, 1987) 

 

Kommissionen har presenterat rapporten ”Vår gemensamma framtid” 1987. I rapporten 

hävdade kommissionen att hållbar social och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om 

miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. Utveckling och tillväxt måste äga rum på 

miljöns villkor. Brundtlandkommissionen gjorde följande definition: ”En hållbar utveckling är 

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov. (FN, 2021) 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

Bilaga 3 Kodord 

 

Tabell 19. Kodord 2017-2020 IKEA, antal träffar 

Parameter Sökord i kodningen Antal träffar 

År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 

Införande av en 

väsentlighetsanalys som en 

del av 

Hållbarhetsrapport; 

intressenter 

 

Materiality*, 

Stakeholder,  

Stakeholder engagement,  

Sustainability governance, 

policy, 

IWAY, 

Conduct, 

Inter IKEA Group,  

Code of Conduct 

3,  

106,  

86,  

85,  

8,  

122,  

34,  

68,  

24, 

3,   

21,  

1,  

125,  

11,  

144,  

48,  

52,  

19 

 

0,  

18,  

0,  

2,  

6,  

55,  

39,  

48,  

20, 

0,  

7,  

0,  

3,  

5,  

56,  

19,  

58,  

12, 

 

Standarder som används 

(GRI, Global Compact, SDG, 

ISO, GHG 

 

GRI*, 

Global*, 

Global compact*, 

ISO*, 

TCFD*, 

GHG*, 

Carbon, 

Carbon disclosure*, 

Gas, 

Greenhouse, 

Biogas, 

Environ*, 

0, 

74,  

0, 

0, 

0, 

25, 

15, 

0, 

14, 

11, 

4, 

26, 

0, 

82,  

2, 

0, 

0,  

20, 

26, 

0, 

39, 

28, 

4, 

43, 

0, 

52,  

0,  

0, 

0, 

15, 

23, 

0, 

17, 

11, 

1, 

33, 

0, 

38,  

1, 

0, 

0, 

1, 

13, 

0, 

19, 

15, 

1, 

37, 

 

Explicit antagande av 

hållbarhetsrapportering 

Riktlinjer  

 

sustainability*, 

Sustainable*, 

Report*, 

2030*, 

 

222, 

190, 

128,  

50, 

 

317,  

217,  

303,  

62, 

 

116, 

161,  

94,  

36 

 

131, 

140,  

90,  

4 

 

Rapportera 

energiförbrukning/effektivitet 

(förnybar/icke-förnybar) (0-

1) 302-1, 302-4 SDG, 15 

 

Energy*, 70, 

 

109, 

 

102, 

 

101, 

 

Rapportera mängden 

minskningar av 

energiförbrukningen som 

uppnåtts som ett direkt 

resultat av bevarande- och 

effektivitetsinitiativ 

(energityper som ingår i 

minskningarna) (0-1) 302-4 

 

 

 

CO2, 

 

29, 

 

26, 

 

21, 

 

9, 

 

Rapportera certifieringar av 

miljöprogram av oberoende 

myndigheter (0-1) 302-56 

SDG 15 

FSC, 

UTZ, 

FAIRTRADE, 

RAINFOREST ALLIANCE, 

RSPO, 

BCI, 

 

18,  

6,  

2,  

4,  

4,  

2, 

 

26,  

5,  

2,  

3,  

8,  

3,  

 

29,  

7,  

0,  

1,  

5,  

3, 

 

34,  

10,  

1,  

3,  

7,  

13, 
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Rapportera certifieringar av 

miljöprogram av oberoende 

myndigheter (0-1) 302-56 

SDG 13 

 

FSC, 

EFIC, 

UNEP, 

WWF, 

18,  

3,  

1,  

20, 

 

26,  

5,  

1,  

20, 

 

29,  

3,  

0,  

19, 

 

34,  

0,  

0,  

14, 

 

Rapportera om 

vattenanvändning och/eller 

effektivitet för 

vattenanvändning (0-1) 303-

1, 303-2 SDG 14 

ASC, 

MSC, 

Waste*, 

Pollution*, 

 

 

6,  

4,  

47,  

3, 

 

5,  

5,  

84,  

21,, 

 

5,  

4,  

75,  

19, 

 

5,  

6,  

80,  

2, 

 

Rapportera direkta och 

indirekta effekter på 

biologisk mångfald, mark 

och resurser (0-1) 304-1, 

304-2, SDG 15 

 

Bio*, 

FSC*,  

Wood*, 

Recycling*,  

Recycle*,  

Biodiversity*, 

Forest*, 

Resource*, 

 

42,  

18,  

89,  

14,  

76, 

25, 

95, 

32, 

47,  

26,  

80,  

13,  

110,  

16, 

98, 

42, 

34,  

29,  

71,  

6,  

73, 

14, 

63, 

49, 

 

14,  

34,  

88,  

12,  

65, 

4, 

96, 

32, 

Rapport om utsläpp av 

växthusgaser (0-1) 305-1, 

305-2 SDG 13, 

GHG, 

Scope 1,  

Scope 2,  

Scope 3, 

 

Co2*, 

Scope*, 

Gas*, 

Green*, 

Climate*, 

Greenhouse, 

 

29, 

32, 

14, 

16, 

222, 

11, 

 

26, 

12, 

39, 

3, 

220, 

28, 

 

21, 

10, 

17, 

16, 

130, 

11, 

 

9, 

14, 

19, 

19, 

36, 

15, 

 

Rapportera om andra 

luftutsläpp (0-1) 

 

Climate*, 

 

 

222, 

 

220, 

 

130, 

 

36, 

 

SDG 

SDG 13-15 

SDG, 

SDG 13, 

SDG 14, 

SDG 15 

91, 

0, 

0, 

0 

132, 

0, 

0, 

0 

7, 

0, 

0, 

0 

2, 

0, 

0, 

0 
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Bilaga 4 kodning 2017 

 

Tabell 20. Huvudämnet, klimatändring med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2017 

Upplysnings kvalitet Tidigare orienterad Framtids orienterad  

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Klimatförändringar 
- CO2 
 

-Vatten 

 

- Avfall,  
 

- Energiförbrukning-  
 

- Avskogning, med FN, minska 

avskogning (SDG 15)  
 

– Avskogning, världens största 

användare av FSC-certifierat trä. 

(SDG 15) 
 

Klimatförändringar: 
- CO2 

 

-vatten 
 

- Avfall, värdefull resurs i 

framtiden (SDG15) 
 

- Energiförbrukning, energy positive 

(SDG 13) 
 

- Avskogning, skogsförvaltning och 

avskogning (SDG 15) 

 

– Avskogning, forest positive innan 2020 

(SDG15) 
 

– Avskogning, mål, 100 % av träet från 

FSC källor (SDG 15) 

 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v
 

Finansiel - Energiförbrukning- 7 miljoner euro 

för solpaneler i Portugal. (SDG 13) 
 

 

 

Ikke-finansiel - CO2,  ökade klimatavtrycket med 

4%, 26 miljoner ton CO2 (från 25 

miljoner ton CO2 i 2016) (SDG 13) 
 

- CO2, IKEA:s CO2 utsläpp, 0,1 % 

av världens växthusgasutsläpp (SDG 

13) 
 

– CO2, produkttransport 4 % av 

IKEA:s CO2 utsläpp (SDG 13) 
 

– Vatten-  
 

– Avfall, TÅNUM 4000-5000 

trasmattor producerades av 

avfall/månad (SDG 15) 
 

– Avfall, från butiker 77,2% av det 

totala avfallet (SDG 15) 
 

– Avfall, för året återanvände 

Industrin 82 % av avfall (SDG 15) 
 

– Energiförbrukning, LED- belysning, 

minskade energiförbrukning med 3,3 

miljarder kWh i världen för året (SDG 

13) 
 

-CO2, ny energianläggning (FY18), 

minskar utsläppen av växthusgaser med 

80% (SDG 13) 

 

– CO2, investering i Portugal, förhindrar 

utsläpp av 2 358 ton CO2/år (SDG 13) 

 

– Vatten - 

 

– Avfall-  

 

– Vatten, föroreningar, projekt, 

produkter som undviker 

plastföroreningar (SDG 14) 

 

– Energiförbrukning-  
 

– Avskogning-  
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– Energiförbrukning, INGKA Group 

genererar 73 % av energi från 

vindkraftverk och solpaneler (SDG 13) 
 

– Energiförbrukning, IKEA i 

Slovakien, 100 % el från förnybara 

källor för året. (SDG 13) 

 

– Energiförbrukning, minst 48 

leverantörer genererar över 90 % av 

energi från förnybara källor (SDG 13) 

 

-Avskogning, 77 % av trävaran från 

hållbara källor (SDG 15) 
 

– Avskogning, med WWF hjälpte 

FSC- certifierade skogsområden öka 

med 35 miljoner hektar (SDG 15) 
 

– Avskogning, IKEA använde ca 3 % 

av världens FSC-certifierade trä (SDG 

15) 

 

– Avskogning, hjälpte till att certifiera 

18 % av FSC-cert. skogar i världen 

(SDG15) 
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Tabell 21.  Huvudämnet, Återvinning av material med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2017 

Upplysnings kvalitet  Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

 Återvinning av material,  
 

– KUNGSBACKA köksdörrar, 

tillverkade av återvunnen plast och 

återvunnet trä. (SDG 15) 
 

– återvunna soffor ett nytt liv genom 

återförsäljning. Om de inte kan 

repareras är målet att återvinna dem. 

(SDG 15) 
 

– TOMAT sprayflaskor och SKRUTT 

skrivbordskuddar är tillverkade av 

återvunnen plast- och 

pappersförpackning. (SDG 15) 

  Återvinning av material, 
 

 2030 mål, att använda mer 

återvunnen bomull (SDG 15) 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v
 

Finansiel -  -  

Ikke-finansiel – Återvinning av material, ISTAD-

plastpåsar, tillverkat av plast baserat 

på förnybart material snarare än 

fossil olja. Kommer att spara cirka 

75 000 fat fossilbaserad olja årligen 

(SDG 15) 
 

– TJENA papperslådor är tillverkade 

av 80 % återvunnet papper (SDG 

15) 
 

– Återvinning av förpackningen som 

används för IKEA-produkter är 

gjord av förnybara, återvinningsbara 

eller återvunna material. (SDG 15) 

– Återvinning av material, innan augusti 

2020 kommer 30 % av träet som 

används av IKEA Industry att återvinnas 

(SDG 15) 
 

– Återvinning av material, innan 

augusti 2020 kommer allt 

plastmaterial som används i 

heminredningsprodukter att vara 100 

% förnybart och/eller återvunnet 

(SDG 15) 
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Tabell 22. Huvudämnet, material i produktion med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2017 

Upplysnings kvalitet Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Material i produktion 

 

– CO2 - 
 

– Miljögiftiga ämnen, Konventionell 

bomullsproduktion är beroende av 

giftiga kemikalier (SDG 15) 
 

– Miljögiftiga ämnen, Sedan 2016 

kommer allt läder som används i 

produkter från kromfria processer.  

(SDG 15) 

Material i produktion 

 

 

-CO2, att gå mot återvunnet och 

förnybart material är nyckeln för att 

minska klimatavtrycket. (SDG 15) 
 

– Miljögiftiga ämnen- 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v
 

Finansiel - - 

Ikke-finansiel – CO2, Råvaror som används i IKEA-

produkter och katalogen, vilket 

motsvarar 38 % av det totala 

klimatavtrycket (SDG 13) 

 

- CO2, minskade växthusgasutsläppen 

från katalogen med 15%, jämfört med 

2016. (SDG 15) 

 

– CO2, Cirka 60 % av de material som 

används för produkter, avgör 23 % av 

det totala klimatavtrycket för råvaror. 

(SDG 15) 

 

– CO2, plast och metall avgör 40 % av 

klimatavtrycket. (SDG 13) 

 

- Miljöfarliga ämnen- 

– CO2- 
 

 

– Miljögiftiga ämnen - 
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Bilaga 5. Kodning 2018  
Tabell 23. Huvudämnet, klimatändring med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2018 

Upplysnings kvalitet Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Klimatförändring 

 

-CO2-  
 

- Vatten-  
 

-Avfall, utvecklade modeller för 

träavfall, plast, papper, metaller och 

textilier (SDG 15) 
 

- Avfall, KNIXHULT-lampan, 

tillverkad av delar av bambu som 

vanligtvis kastas. minskar avfall 

(SDG 15) 
 

- Avfall, JOFRID gardiner, med 

färgämnen gjorda av jordbruksavfall, 

såsom nötskal och apelsinskal. (SDG 

15) 
 

- Energiförbrukning-  
 

- Avskogning- 

 

Klimatförändring 

 

- CO2-  
 

- Avfall, Cirkulära design principer. Att 

minimera avfall. (SDG 15) 
 

- Energiförbrukning, flytta sig från 

förbränning av biomassa mot förgasning 

av biomassa. (SDG 15) 
 

- Energiförbrukning, sträva mot 100 % 

förnybar energi, och fasa ut fossila 

bränslen, mål 2030 (SDG 13) 

 

- Energiförbrukning, IKEA Industry 

strävar efter att installera solpaneler där 

det är tekniskt och ekonomiskt möjligt i 

slutet av FY25 (SDG 13) 

 

- Avskogning, bli forest positive 
 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v
 

Finansiel - Energiförbrukning, 9 miljoner euro 

investerades för en ny pelletsfabrik i 

Polen, som kommer att leverera 

förnybar energi till den europeiska 

marknaden från FY19 (SDG 13) 

 

– Energiförbrukning, i januari 

Installation i Singapore, som minskar 

elförbrukningen och sparar mer än 5 

000 euro per månad. (SDG13) 
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Ikke-finansiel – CO2, IKEAs klimatavtryck 26,9 

miljoner ton CO2e - 0,1 % av 

världens växthusgasutsläpp. (SDG 13) 
 

– Vatten-  
 

– Avfall, exklusive trä genererade 

IKEA Industrin 47 363 ton 

allmänavfall under året och 

återvände 83,6% (SDG 15) 
 

– Energiförbrukning, 86,7% av 

IKEA Industris uppvärmning och 

81,1% av dess el kommer från 

förnybara källor. ökning med 20 % 

från 2016 (SDG 13) 
 

– Energiförbrukning, 74 % av 

energiförbrukningen i IKEA-

verksamheten från förnybara källor 

(SDG 13) 

 

– Energiförbrukning, IKEA-

belysning, förbättrad med 19 % i 

lumen per watt sedan FY16 (SDG 

13) 

 

– Energiförbrukning, Andelen 

förnybar energi som används på 

IKEA Components har mer än 

fördubblats sedan årsskiftet, och 

inom IKEA Industry har den ökat 

med nästan 20 % sedan årsskiftet. 

(SDG 13) 

 

– Avskogning, under året ökade 

mängden trä som använts, inklusive 

för papper, med 1,5 miljoner m3 

RWE (SDG 15) 
 

– Avskogning, 18 miljoner m3 

(RWE) använts under året. (SDG 15) 

– CO2, minska växthusgasutsläppen 

med minst 15 % över hela IKEA-

värdekedjan, till 2030, jämfört med 

2016 (SDG 13) 
 

– Energiförbrukning, strävar efter 100 

% förnybar energi för el, uppvärmning 

och kylning och hög energieffektivitet i 

IKEA:s verksamhet. (SDG 13) 

 

– Avskogning, strävar efter att skaffa 

100 % av det virke används från mer 

hållbara källor -FSC certifierat eller 

återvunnet (SDG 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

Tabell 24.  Huvudämnet, Återvinning av material med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2018 

Upplysnings kvalitet  Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

 

 
 Återvinning av material,  
 

Utvecklat flera produkter från 

återvunna material - inklusive 

TOMAT-sprayflaskor, SKRUTT-

skrivbordskuddar, TJENA-lådor och 

KUNGSBACKA-köksfronter. Under 

året introducerades TOFTLUND-

mattor och JOFRID-gardiner. (SDG 

15) 

Återvinning av material,  
 

 Målet är att sträva efter att ersätta 

jungfrubomull med återvunna material 

när det är möjligt. (SDG 15) 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v
 

Finansiel - - 

Ikke-finansiel – återvinning av material, under året 

samarbetade med partners, WWF 

och FSC och köpte 85 % av vårt 

virke från hållbara källor, upp från 

77 % i 2017. (SDG 15) 
 

– Återvinning av material, mer än 

60 % av IKEA: s produktsortiment 

är baserat på förnybara material, 

som trä och bomull, och nästan 10 

% innehåller återvunna material. 

(SDG 15) 
 

– Återvinning av material, i FY18 

kom 24 % av polyester från 

återvunnen PET, jämfört med 10 % i 

FY17. (SDG 15) 
 

– Återvinning av material, cirka 75 

% av pappersbaserade förpackningar 

är tillverkade av återvunnet material. 

(SDG15) 
 

– Återvinning av material, FY18 15 

% av bomullen kom från återvunna 

källor. (SDG 15) 

– Återvinning av material, Ambitionen 

är 100 % förnybara och återvunna 

material fram till 2030 (SDG 15) 
 

– Återvinning av material, strävar efter 

att skaffa 100 % av virke från mer 

hållbara källor - FSC certifierat eller 

återvunnet. (SDG 15) 
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Tabell 25.  Huvudämnet, Material i produktion med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2018 

Upplysnings kvalitet Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Material i produktion 
– CO2 -   
 

– Miljögiftiga ämnen, för året ökade 

IKEA:s insyn i kemikaliesäkerhet. 

Information om kemikalier finns nu 

på specifika produkter (SDG 15) 
 

– Miljöfarliga ämnen, Sedan 2016 har 

inget av producerade läder tillverkats 

med krom, en giftig kemikalier. (SDG 

15) 

– CO2, Att bli en cirkulär 

verksamhet och koppla ifrån 

företagstillväxt från ytterligare 

råvaruutvinning hjälper IKEA att 

minska klimatavtrycket. (SDG 15) 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v
 

Finansiel - 

 
- 

Ikke-finansiel – CO2, Lim, finns i många produkter, 

står för 6 % av det totala 

klimatavtrycket (SDG 13) 

 

– CO2, Cirka 70 % (i vikt) av materialet 

som används för att tillverka IKEA-

produkter är trä, träbaserat, papper eller 

andra naturfibrer. Men de utgör bara 27 

% av klimatpåverkan på råvaror. (SDG 

15) 

 

– CO2, - Plast- och metallmaterial 

används mindre i IKEA-produkter - 

plast utgör bara 5 viktprocent - men 

står för cirka 40 % av fotavtrycket. 

(SDG 15) 

 

– CO2, Från 2016 till 2018 ökade 

klimatavtrycket av råvaror och 

livsmedelsingredienser med 10 %. 

(SDG 15) 
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Bilaga 6 kodning 2019   
Tabell 26. Huvudämnet, klimatändring med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2019. 

Upplysnings kvalitet Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Klimat ändring 

 

– CO2,  
 

– Avfall 

 

– Vatten, förorening, Under året 

fasades följande produkter ur 

sortimentet; sugrören SODA och 

SÖTVATTEN, FÖRNYBAR 

fryspåsar, ISIGA isbitspåsar och 

FÖRSLUTAS soppåsar. (SDG 14) 

 

– Energiförbrukning, 

 

 

Klimat ändring 

 

– CO2,  
 

– Avfall, Sträva efter nollavfall och 

använda resurser på ett cirkulärt sätt till 

2030. (SDG 15) 

 

– Vatten, föroreningar, att fasa ut 

engångsplast produkter till 2030. Under 

2020 kommer alla plast engångsartiklar 

att ersättas (SDG 14) 

 

– Vatten, alla skaldjur som konsumeras 

ska vara certifierade av (ASC) och (MSC)  

(SDG 14) 
  

– Energiförbrukning, erbjuda alla 30 

Ingka Group-länder med IKEA Home 

Solar och andra lösningar för ren energi 

senast 2025. (SDG 13) 
 

– Energiförbrukning, Solcellsdriven 

lampa är under utveckling som 

benämns ”SAMMANLÄNKAD” 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v

 

Finansiel   200 000 000 EUR investeras och 

uppdelad i 100 000 000 EUR för förnybar 

energi och andra halvan för skog. (SDG 

13 & 15) 

Icke-finansiel – CO2, klimatavtrycket på apparater 

minskade med 1,7 % jämfört med 

2016. Ett exempel är induktionshäll 

TILLREDA (SDG 13) 
 

– CO2, Detaljhandel och andra 

områden ökade CO2 utsläppen med 

 15 %. (SDG 13) 

 

– CO2, Livsmedelsingredienser: För 

året har CO2 utsläppen ökat med 19 % 

jämfört med 2016 (SDG 13) 
 

– CO2, produkttransport, För året 

ökade produkt transporter med 3 % 

jämfört med 2017. (SDG 13) 
 

– CO2, Produktion, För året minskade 

CO2 utsläppen med 8 %, jämfört med 

2016. (SDG 13) 
 

 

– CO2, Kundresor och hemleveranser, 

För året har CO2 utsläppen ökat med 

11 %. jämfört med 2016. (SDG 13) 

– CO2, målet är att 2030 minska 

växthusgas utsläppen från IKEAs 

värdekedja med minst 15 % jämfört 

med 2016 (SDG 13) 
 

– CO2, Detaljhandel och andra områden 

2030 målet är att reducera CO2 

utsläppen med 80 % jämfört med 2016. 

(SDG 13) 
 

– CO2, Livsmedelsingredienser: Senast 

2030, sikta på minst 25 % minskning av 

livsmedelsrelaterade växthusgasutsläpp 

jämfört med 2016. (SDG 13) 

 

– CO2, Produkttransporter: Senast 2030 

minska växthusgasutsläppen från 

produkttransporter med 15 procent 

jämfört med 2017. (SDG 13) 

 

 

– CO2, Produktion: Senast 2030 minska 

de absoluta växthusgasutsläppen från 

produktionen med 80 % jämfört med 

2016. (SDG 13) 
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– CO2, Bio lim står för 6 % av IKEAs 

totala CO2 utsläpp. (SDG 13) 

 

– CO2, totala värdekedja har CO2 

utsläppen minskat med 4,3 % jämfört 

med 2018. (SDG 13) 
 

– CO2, Product end of life, CO2 

utsläppen för året har minskat med 2 

% jämfört med 2016. (SDG 13) 

 

– CO2, Produkt användning i hemmet, 

CO2 utsläppen för året har minskat 

med 21 %. (SDG 13) 

 

– CO2, Affärsresor representerar 0,2 % 

av det totala klimatavtrycket. (SDG 

13) 

 

– CO2, 4000 jordbrukare i Pakistan 

utbildades i klimatsmarta 

produktionsmetoder för grödor, 

resulterade i minskning av CO2 

utsläpp med 23 % (SDG 15) 
 

– Vatten, Under året var 91,2 % av 

dem konsumerade fisk och skaldjuren 

MSC- eller ASC-certifierade. (SDG 

14) 

 

– Vatten, Under året började 

verksamheten konsumera plast som 

samlats in av fiskare i medelhavet. För 

varje kilo PET-plastavfall som kan 

användas för att göra polyestertyget 

tas ytterligare 9 kilo annat skräp också 

ut ur havet.(SDG 14) 

 

– Energiförbrukning, ”IKEA Home 

Solar fanns i slutet av året 

tillgängligt i sju länder. Under året 

minskade kunderna klimatavtrycket 

med Home Solar genom att undvika 

8 747 ton CO2 utsläpp.  
(SDG 13) 
 

– Avfall, producerade 5 % mindre 

avfall under året. 
(SDG 15) 

 

– Avfall, Exklusive trä genererade 

IKEA industrin 44 572 ton 

allmänavfall för året och 

återanvände 83,3%, medan 14,5% 

skickades för energiåtervinning och 

2,2 % till deponi. (SDG 13) 

 

– Avfall, IKEA-detaljhandeln 

producerade 5 % mindre avfall över 

 

– CO2, Kundresor och hemleveranser: 

Senast 2030 minska utsläppen av 

växthusgaser från kund- och 

medarbetares resor och kundleveranser 

med 50 % relativt sett per person 

jämfört med 2016. (SDG 13) 
 

– CO2, 2030 målet är att minska 

klimatavtrycket genom att bli 100 % 

cirkulära. 
 

– Föroreningar, förhindra plast i vatten 

och 100 % engångsplast fria till 2030. 

(SDG 14) 

 
– Energiförbrukning, drivas av 100 % 

förnybar energi, samtidigt som 

energieffektiviteten ökar till 2030. 

(SDG 13) 
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verksamheten under året, vilket 

vänder trenden från tidigare år. 

(SDG 13) 
 

– Energiförbrukning, IKEA-

belysningssortimentet gick över till 

100 % LED i september 2015 

klimatavtrycket, 

belysningssortimentet minskade 

med 27 procent jämfört med 2016 
 

– Energi, under året var andelen 

förnybar energi i IKEA detaljhandel 

och andra områden 56,3%. (SDG 

13) 
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Tabell 27. Huvudämnet, Återvinning av material med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2019. 

Upplysnings kvalitet  Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Återvinning av material 

 

– MÖRBYLÅNGA matbord, en av 

IKEAS första cirkulära produkter 
(SDG 13) 

 

– På god väg att ersätta all ung 

polyestertextil med återvunnen 

polyester och har vidtagit åtgärder för 

att fasa ut engångsplastprodukter 

(SDG 13) 
 

– Fortsatte att utveckla IKEA 

sortimentet, till exempel med 

återvunna material i köksserien 

BODARP. (SDG 13) 

 

– VIMLE, GRUNDLID, LIDHULT 

soffor är byggda på en standardiserad 

plattform som möjliggör 

återanvändning (SDG 13) 
 

– Sedan 2016 har all bomull som 

används för att tillverka IKEA-

produkter kommit från källor 

definierade som mer hållbara och från 

återvunna. (SDG 15) 

Återvinning av material 

 

– 2030 målet är att allt material som 

köps för inredningsprodukter ska vara 

förnybara, återvinningsbara eller 

återvunna. 
(SDG 13) 

 

– Sträva efter nollavfall och använda 

resurser på ett cirkulärt sätt till 2030. 

(SDG 13) 

 

– Målet är att endast använda återvunnen 

polyester i slutet av 2020 i produktion 

(SDG 13) 
 

– Målet till januari 2020 är att fasa ut 

alla engångsplast produkter från IKEAs 

heminredningssortiment. (SDG 13) 

 

– IKEAs ambition för 2030 är att 

återskapa resurser samtidigt som 

verksamheten växer. (SDG 15) 

 

 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v

 

Finansiel - 

 

- 

Icke-finansiel – Andelen återvunnen polyester i 

textilprodukter är 59 % (jämfört med 24 

% i 2018) (SDG 13) 
 

– Andelen återvunnet innehåll har ökat i 

kartongmaterial med 5 % från 23 % till 

28 %. (SDG 15) 

 

– För året bestod 91 % av trä av mer 

hållbart trä (MSS) (FSC och/eller 

återvunnet). (SDG 15) 

 

– Cirka 75 % av pappersbaserade 

förpackningar är tillverkade av 

återvunnet material. (SDG 15) 

 

– Den totala volymen bomull som 

konsumeras i alla produktkategorier 

under året är 142 600 ton (SDG 15) 

– Föroreningar, förhindra plast i 

vatten och 100 % engångsplast fria till 

2030. (SDG 14) 
 

 – 2030 målet är att nå 100 % FSC- 

certifierat trä. (SDG 15) 

 

– IKEA stödjer BCIs mål om att göra 30 

% av världens bomullsproduktion till 

Better Cotton till 2020. (SDG 15) 

 

– Målet är att ha 100 % 

pappersbaserade förpackningar från 

mer hållbara källor till 2020. (SDG 

15) 
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Tabell 28. Huvudämnet, Material i produktion med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2019. 

Upplysnings kvalitet Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

 

Material i produktion 

CO2,- 

 

Miljögiftiga ämnen- till exempel 

utfasningen av bensofenon i 

ytbeläggningar och plastmaterial  

 

 

 

Material i produktion 

CO2- 

 

Miljögiftiga ämnen- kommer att 

säkerställa en giftfri cirkulation av 

kemikalier i verksamheten. 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v

 

Finansiel - - 

Icke-finansiel – CO2, 80 % (av vikten) av de 

material som används för att tillverka 

IKEA-produkter är trä, träbaserat, 

papper eller andra naturfibrer. Vilka 

utgör 37 % av det materiella 

klimatavtrycket. (SDG 15) 
 

– CO2, Plast- och metallmaterial 

används mindre i IKEA produkter, 

metaller utgör endast 8 % (i vikt) - 

men står tillsammans för cirka 42 % 

av klimatavtrycket. (SDG 15) 
 

CO2, Material CO2 utsläppen ökade 

med 11 % för året jämfört med 

2016. (SDG 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 

 

Bilaga 7 kodning 2020 

Tabell 29. Huvudämnet, klimatändring med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2020. 

Upplysnings kvalitet Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Klimat ändring 

 

– CO2 
 

– Vatten, fisk-och skaldjur 

certifierade av ASC eller MSC. 
(SDG14) 

 

– Avfall, ”Forest positive agenda" 

reducering av träavfall. (SDG 15) 

 

– Vatten, föroreningar, förhindra plast 

förorening i havet. 

(SDG 14) 
 

– Avskogning, samarbete med WWF. 

Trä är från FSC certifierade skogar 

eller återvunnet.  

(SDG 15) 

Klimat ändring 
 

– CO2 Kundresor och hembeställning Del 

mål för 2025,erbjuda hem transporter som 

generar noll CO2 utsläpp. (SDG13) 
 

 

– Vatten, 2030 ska all fisk- och skaldjur 

vara certifierat. (SDG14) 
 

– Vatten, föroreningar, fasa ut 

engångsplast produkter till 2030. 
(SDG 14) 
 

– Avskogning-rå material i 

värdekedjan inte kommer från 

avskogning till minst år 2030. 

 

– Använda trä som är FSC certifierade. 

(SDG 15) 

K
v

a
n

ti
ta

ti
v

 

Finansiel 200 000 000 EUR investerades och 

uppdelad i 100 000 000 EUR för 

förnybar energi och andra halvan för 

skog. (SDG 13 & 15 

 

Icke-finansiel – CO2, Totala CO2 utsläpp har minskat 

med 11,5 % jämfört med 2016. (SDG 

13) 
  
– CO2, Produktion, totala CO2 minskat 

med 15,5% jämfört med 2016. (SDG 

13) 
 

– CO2, Produkt transport, CO2 

minskade med 14 % jämfört med 

2017. (SDG 13) 
 

– CO2 Kundresor och  
hembeställning minskade CO2 med 

8,9 % jämfört med 2016. (SDG 13) 
 

– CO2 Mat ingredienser, 2030 målet 

uppfyllt då minskning jämfört med 

2016 är 34,4% CO2 
(SDG 13) 

 

– CO2 Product end of life minskade 

CO2 utsläppen med 7,1 % jämfört 

med 2016. (SDG 13) 
  

– CO2 Affärs resor, minskning av CO2 

utsläpp med 57,5% jämfört med 2016. 
(SDG 13) 

– CO2, Reducera totala CO2 utsläpp med 

15 % till 2030. (SDG 13) 
 

– CO2- Planerar att installera 52 000 

solar paneler i Polen som ska spara 15 

200 ton/år CO2. (SDG 13) 
 

– CO2, Produktion, 2030 målet är en 

minskning på 80 % av CO2. (SDG 13) 
 

– CO2,produkt transport, 2030 minska 

med 15 % jämfört med 2016. (SDG 13) 
 

– CO2Kundresor och hembeställning 

2030 målet att reducera med 50 % per 

person jämfört med 2016.(SDG 13) 
 

– CO2 Affärs resor, 2030 målet är att 

reducera resandet med 50 % jämfört 

med 2016,per medarbetare. (SDG13) 
 

– CO2Mat ingredienser -2030 målet 

minska med 25 % CO2 för mat 

ingredienser. (SDG 13) 
 

– Avfall, reducering av träavfall, säkra 

att 33 % av allt trä spill återvinns till 

2030. (SDG 15) 
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– Vatten, för året är 98,2 % av totala 

globala fisk-och skaldjur ASC/MSC-

certifierade. Jämfört med 2019, 

91.2%.(SDG 13) 
 

– Avfall- Mindre än 0,1 % var 

konstaterat spill(SDG 15) 
 

– Avfall, Exklusive trä genererade 

industrin 33 685 ton avfall under året 

och återanvände 81.4%,(SDG 15) 
  
– Vatten, föroreningar, förhindra 

plast i vatten, 44 % plast produkter 

var baserade på återvunnet eller 

förnybar material, jämfört med 

2016, 24 % (SDG 14) 
 

– Energiförbrukning- Minskning av 

förnybar energi från 53 % till 51 % 

jämfört med 2019. 

(SDG 13) 
 

– Avskogning, 170 000 hektar 

gamla skogar är skyddad. 98 % av 

produkterna består av FSC 

certifierade trä, 12 % av allt trä är 

återvunnet.(SDG 15) 

 

 

– Föroreningar, förhindra plast i 

vatten och 100 % engångsplast fria till 

2030.(SDG 14) 
 

– Energiförbrukning-100 % förnybar 

energi ska IKEA konsumera till 2025. 

(SDG 13) 
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Tabell 30. Huvudämnet, Återvinning av material med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2020. 

Upplysnings kvalitet  Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Återvinning av material 

 

– Produkter av återvunnet material, 

SVALLET lampan är tillverkad av 

återvunnen plast, ANNAKAJSA och 

BENGTA mörkläggningsgardiner är 

tillverkade av återvunnen 

polyester.(SDG14) 

 

– återvinnings linje för spånskiva 

brädor i Hultsfred, Sverige. Tillverkar 

brädor av delvis återvunnet trä. 

(SDG 15) 

 

– Bomull, sedan 2015 kommer all 

bomull som används för att göra 

IKEA-produkter från mer hållbara 

och återvunna källor.(SDG 15) 

Återvinning av material 

 

– Produkter av återvunnet 

material, målet om endast förnybar 

eller återvunnet material i 

produkterna senast 2030. (SDG14) 
 

 

– ung polyester, endast förnybara eller 

återvunna material i produkterna 

senast 2030. (SDG 14) 
  

 

– Bomull- all bomull som används i 

IKEAs produkter kommer från mer 

hållbara och återvunna källor till 2030. 

(SDG 15)  

K
v

a
n

ti
ta

ti
v

 

Finansiel - 

 

- 

Icke-finansiel – Ung polyester, till aug 2020 hade 

omvandlat 83 % av polyestern jämfört 

med 59 %, 2019 och 24 %, 2018. (SDG 

14) 

– Återvinningslinje Hultsfred, 

 målet är att använda återvunnet trä för 

brädor med 50 % in Hultsfred. Används 

200,000 ton återvunnet trä, motsvarar rå 

material besparing med 590 000 träd. 

(SDG 15) 
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Tabell 31.  Huvudämnet, Material i produktion med hänvisning till SDG från hållbarhetsredovisningen 2020. 

Upplysnings kvalitet  Tidigare orienterad Framtids orienterad 

 

K
v

a
li

ta
ti

v
 

Material i produktion 

 

– CO2 LED lampan står för 

majoriteten av CO2 minskningen för 

produkter i hemmet.(SDG 13) 
 

– CO2 Projekt i Pakistan, nya träd 

planterats i samarbete med WWF  
(SDG 15) 
 

– Miljögiftiga ämnen- Fortsatt 

arbetet med hantering av 

kemikalier.(SDG 15) 

Material i produktion 

 

 

– Miljögiftiga ämnen- 2030 målet, 

endast arbeta med återvunna och 

återanvändbara material. (SDG 15)  

K
v

a
n

ti
ta

ti
v

 

Finansiel - - 

Icke-finansiel – CO2 Material totalt ökat med 0,6 

% jämfört med 2016.(SDG 13) 
 

– CO2 Katalog reducering med 

mer än 50 % CO2.(SDG 13) 
 

– CO2 Ljus, Vaxet reducerar CO2 

utsläppen med 33 % jämfört med 

vad palmolja gör.(SDG 13) 
 

– CO2 Projekt i Pakistan-Mer än 82 

000 nya träd har planterats i 

Pakistan med WWF. (SDG 15) 
 

Miljögiftiga ämnen- 

– CO2 Projekt i Pakistan- Träden ska 

binda koldioxid av ett snitt på 4139 

ton under 5 år, och mer än 25000 ton 

CO2 under 25 år. (SDG 15) 
 

– Miljögiftiga ämnen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


