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Förord  

Vår inspiration till ämnesvalet Corporate Social Responsibility har uppkommit under våra år 

på Högskolan i Halmstad i samband med kurser som Miljökunskap och 

Investeringsbedömning. Vi vill nu passa på att tacka alla som på olika sätt hjälpt oss att 

färdigställa uppsatsen. Däribland vår handledare Gunnar Wramsby samt våra opponenter under 

uppsatsarbetets gång.  Ett särskilt stort tack till respondenterna på Coop Forum i Varberg och 

ICA Kvantum i Stenungsund som ställde upp och svarade på alla våra frågor. Slutligen vill vi 

tacka varandra för ett lättsamt arbetsklimat och en nyvunnen vänskap. 
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Sammanfattning  
 

Titel 

Corporate Social Responsibility - En fallstudie på två svenska dagligvarubutiker 

 

Författare 

Frida Dahlström och Emmie Eklund 

 

Problembakgrund 

Idag står människans matkonsumtion för ¼ av klimatpåverkan med konsekvenser som 

övergödning, arter utrotas och jordens resurser belastas allt mer. I denna frågan är Sverige inga 

förebilder och om hela jordens befolkning skulle leva som Sverige skulle det behövas 4,2 

jordklot. Livsmedelsverket föreslår för en hållbar konsumtion att bland annat ersätta kött med 

frukt och grönsaker. Det bör dock vägas in att frukt och grönsaker även de behöver väljas med 

omsorg. CSR är ett begrepp som i dessa sammanhang används flitigt och översätts till företags 

samhällsansvar. Innebörden av begreppet är att företag bör ta ansvar för hur de påverkar 

samhället ur miljömässiga, sociala samt ekonomiska aspekter.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur och varför svenska dagligvarubutiker arbetar med 

konceptet Corporate Social Responsibility för att förändra sin ekonomiska lönsamhet på frukt- 

och grönsaksavdelningen. 

 

Metod 

För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet har en kvalitativ metod och en abduktiv 

ansats använts. En fallstudie har gjorts på två svenska dagligvaruföretag, Coop Sverige och ICA 

Gruppen. Både primär- och sekundärdata har samlats in i form av hållbarhetsrapporter, artiklar, 

internetsidor, böcker och intervjuer av olika slag. Slutligen har teorin och empirin analyserats 

och en slutsats har formulerats. 

 

Slutsats 

Arbeta efter företagens uppsatta mål och hålla ett noga utvalt sortiment med miljöcertifierade 

produkter för att bemöta intressenternas efterfrågan. Drivkrafterna har bestämts i första hand 

till kundernas efterfrågan, det är av största vikt för de svenska dagligvarubutikerna att vara 

kunderna till lags och uppfylla deras krav och önskan. Detta hör ihop med den ekonomiska 

lönsamheten, utan nöjda kunder som återkommer finns det inga intäkter.  

 

Nyckelord: CSR, Samhällsansvar, hållbarhet, dagligvarubutik, ICA, Coop 

  



Abstract 
 

Title 

Corporate social responsibility- A case study on two Swedish grocery stores 

 

Authors 

Frida Dahlström and Emmie Eklund 

 

Background 

Today, human food consumption accounts for ¼ of the climate impact with consequences such 

as eutrophication, species eradication and increasingly burdened planet resources. In this 

question, Sweden is no role model and if the entire world´s population should live like Sweden, 

4.2 planets would be needed. The national food administration in Sweden has a proposal 

concerning sustainable consumption which includes replacing for instance, meat with fruit and 

vegetables. However, it should be taken in consideration that fruits and vegetables also need to 

be chosen with care. CSR is a term that is widely used in these contexts, and stands for 

corporate social responsibility. The meaning of the term is that companies should take 

responsibility for how they affect society from environmental, social and economic aspects. 

 
Purpose 

The purpose with this essay is to describe how and why Swedish grocery stores are working 

with the concept Corporate Social Responsibility to change its profitability at the fruit and 

vegetable department.  

 

Method 

To answer the statements and to be able to achieve the purpose of this essay, a qualitative 

method and an abductive approach has been used. A case study has been conducted at two 

Swedish grocery stores, ICA and Coop. Both primary and secondary data have been collected 

in the form of sustainability reports, articles, websites, books and interviews of various kinds. 

Finally, the theory and empirical theory have been analysed and a conclusion has been 

formulated. 

 

Conclusion 

It is important to work after the companies' set goals and keep a carefully selected assortment 

of environmental certified products, to be able to respond to the stakeholders’ demands. The 

impulsion has been determined primarily to customer demand, and it is essential for the 

Swedish grocery stores to meet their requirements and wishes. This is in line with the economic 

profitability, without satisfied customers returning to the store there will be no revenue. 

 

Keywords: CSR, Social responsibility, sustainability, grocery store, ICA, Coop 

 

  



Definitioner 

CSR - Corporate Social Responsibility, ett frivilligt ansvarstagande för företag ur ekonomiska-

, sociala- och miljömässiga perspektiv. 

  

TBL - Triple bottom line, teoretisk modell för hur företag kan redovisa sitt hållbarhetsarbete. 

  

Filantropisk verksamhet - Frivilligt arbete med välgörande ändamål. 

 

Dagligvarubutik - butik som säljer bland annat livsmedel, blommor och hushållspapper.   

 

Ekologiska produkter - de produkter som är miljöcertifierade av antingen KRAV, Fairtrade, 

Rainforest Alliance, Svenskt Sigill och Nyckelhålet.  

 

Marginaler - Differensen mellan inköpspris och försäljningspris.  
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1. Inledning 

Inledningskapitlet inleds med en förklaring av bakgrundsproblemet, den 

globala klimatfrågan, för att sedan ta riktning mot Corporate Social 

Responsibility och dagligvarubutikers samhällsansvar. Problemet diskuteras 

och leder fram till två frågeställningar och syftet med studien.   

 

1.1 Problembakgrund 
Hållbar utveckling är ett begrepp som kom på tal i samband med Brundtlandrapporten 1987. 

Definitionen är:  

 

”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (KTH, 2017).  

 

Målet är att människans liv ska genomlevas på endast en planet med begränsade resurser (KTH, 

2017). Idag finns det 16 miljömål i Sverige, ett av dem är målet om en giftfri miljö. Riksdagen 

definierar detta mål som att halterna av naturfrämmande substanser ska vara nära noll samt att 

påverkan på ekosystemet och människors hälsa är försumbar (Naturvårdsverket, 2017). 

  

Vi alla behöver mat, vilket har sina konsekvenser för planeten. I dagsläget står människans 

matkonsumtion för ¼ av den totala klimatpåverkan, vilket orsakar ett antal miljöproblem. 

Exempel på dessa problem är bland annat övergödning, arter som utrotas och jordens resurser 

som belastas allt mer. Sveriges befolkning är inga förebilder i denna frågan och om hela jordens 

befolkning skulle leva som Sverige skulle det behövas 4,2 planeter (WWF, 2017). För en 

hållbar matkonsumtion föreslår Livsmedelsverket (2016) exempelvis att äta mindre kött och 

ersätta det med bland annat frukt och grönsaker. Anmärkningsvärt är dock att frukt och 

grönsaker också bör väljas med omsorg. 

  

Frukt och grönsakers klimatpåverkan kommer i synnerhet från användning av gödsel, själva 

odlingen och transporter, alltså var och hur de odlas. Vid odling av frukt och grönsaker kan 

förhållandevis mycket växtskyddsmedel användas, och miljöpåverkan av detta beror på vilket 

typ av medel det är, hantering och mängd. Ekologiska grönsaker däremot besprutas inte med 

något kemiskt skyddsmedel och är därför inte lika miljöfarligt. Användningen av 

växtskyddsmedel är störst i varmare länder där problemen med sjukdomar och skadedjur är 

större (Livsmedelsverket, 2016). 

  

CSR (corporate social responsibility) är ett begrepp som även det används flitigt i dessa 

sammanhang och översätts till “företags samhällsansvar”. Det handlar om företags ansvar för 

hur de påverkar samhället ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter (Ekonomer för 

miljö, u.å). En granskning av de svenska dagligvarubutikerna angående samhällsansvar gjordes 

av Råd&Rön år 2013, resultatet blev att få av företagen i själva verket tar sitt ansvar. Kerstin 

Lindvall, CSR-chef på ICA Gruppen är en av de få som gör det enligt granskningen. Enligt 
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Råd&Rön (2013) berättar Lindvall att de har arbetat med miljö- och hälsofrågor sedan 1980-

talet och att det nu även omfattar mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden med mera. ICA 

Gruppen antog för snart tio år sedan en uppförandekod kallad ICAs Goda Affärer och innefattar 

de riktlinjer som eftersträvas, bland annat att ”verka för en god miljö med hållbar utveckling” 

(Råd&Rön, 2013). För att upprätthålla sina riktlinjer uträttar ICA Gruppen kontinuerligt 

inspektioner om hur förhållandena ser ut i producentländerna. De utför även 

tredjepartsrevisioner där utomstående besöker odlingarna för att visa att de krav som ställs följs. 

 

Även Coop Sverige granskades men fick ett lägre betyg, trots deras rapporter kring sitt 

hållbarhetsarbete. Anledningen till detta var att de inte i någon större utsträckning tar upp 

sociala frågor. Då Coop Sverige gav mycket kortfattade svar var det också svårt att utläsa hur 

företaget i praktiken implementerar sitt CSR-arbete (Råd&Rön, 2013). Detta är dock något som 

Coop Sverige arbetat omfattande med under senare år fram till idag. 

  

1.2 Problemdiskussion och Frågeställningar 
Inom företagsekonomin finns det flera föreställningar om att företag allt som oftast är 

vinstdrivande och arbetar med en strävan efter vinstmaximering (Brealy, Myers & Allen, 2014). 

Det har visat sig att det inte går att anta denna föreställning utan någon gråskala, ingenting är 

svart eller vitt. På senare tid har det framkommit att det inte längre räcker att vara ett ekonomiskt 

vinstdrivande företag för att lyckas på marknaden (Pedersen & Andersen, 2006). Grunden till 

denna nya föreställning ligger i att företagens intressenter fått ökat inflytande och kan därför 

ställa fler krav på företagen och hur de ska handla på marknaden. Ett krav som visat sig öka hos 

intressenter är företagens arbete mot hållbar utveckling (Cagliano och Longoni, 2015). 

 

För att möta dessa krav från företags intressenter, men också företags egna etiska krav, har en 

del företag valt att arbeta med konceptet Corporate Social Responsibility, eller CSR som det 

förkortas. CSR kan definieras på flera olika vis men i grund och botten handlar konceptet om 

företagens frivilliga ansvar mot ett hållbart samhälle. Enligt författaren Per Grankvist (2009) är 

konceptet uppdelat i tre ansvarsområden: det ekonomiska, miljömässiga och sociala 

ansvarstagandet. Det är balansen mellan dessa tre ansvarsområden som ger en långsiktigt 

hållbar verksamhet. Diskussionen om huruvida företag tar hänsyn till konceptet CSR vid 

investeringar kan föras vidare samt om företag gör det av andra anledningar än för eventuella 

intressenters skull. 

  

Livsmedelsbranschen lägger mest resurser på ansvarsfullt företagande med stort fokus på 

ekologiska produkter och miljömärkningar. Ett värde finns därför i att studera hur svenska 

dagligvarubutiker implementerar detta inuti sin organisation för att påverka sin ekonomiska 

lönsamhet (Svensk Handel 2014). Två svenska företag inom dagligvaruindustrin som arbetar 

aktivt med konceptet CSR är, som tidigare nämnt, Coop Sverige och ICA Gruppen. Respektive 

dagligvarubutik har delat upp butikerna i olika avdelningar - exempelvis mejeri-, charkuteri- 

samt frukt- och grönsaksavdelning - där de sistnämnda kommer att behandlas i denna studie 

under frågeställningen: 
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Hur går CSR-arbetet till på frukt- och grönsaksavdelningarna i de svenska 

dagligvarubutikerna, samt vilka de bakomliggande drivkrafterna är till detta arbete? 

  

Arbete med konceptet CSR är till för att kunna implementeras i alla möjliga företag och 

avdelningar. Detta är dock problematiskt då sociala, miljöfokuserade och även ekonomiska mål 

kan kollidera med ett företags finansiella vinststrategier (Mackey, T. B., Mackey, A. & Barney 

J. B., 2007). Vanligtvis innebär dessa svårigheter att samspela företagets kortsiktiga mål om 

effektivitet och vinst med det långsiktiga målet om miljömässig hållbarhet (Aram, 1989). För 

att beskriva hur detta problem påverkar svenska företag, ska följande frågeställning analyseras: 

 

Hur har CSR-arbetet påverkat svenska dagligvarubutikers ekonomiska lönsamhet 

på frukt- och grönsaksavdelningen? 

  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur och varför svenska dagligvarubutiker arbetar med 

konceptet Corporate Social Responsibility för att förändra sin ekonomiska lönsamhet på frukt- 

och grönsaksavdelningen. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer inte ta hänsyn till dagligvarubutikernas geografiska läge, lokalernas 

energieffektivitet eller platsoptimering. Vi kommer endast ta hänsyn till inköp av frukt och 

grönsaker och dess ekonomiska-, miljömässiga- samt sociala påverkan. 
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2. Metod 

Detta kapitel är till för att delge motivet bakom ämnesvalet, beskriva studiens 

tillvägagångssätt samt redogöra för uppsatsens struktur. Sekundärdata har 

använts i form av hållbarhetsrapporter styrkt av mejl- och besöksintervjuer med 

butiksägare och inköpsansvariga i två svenska dagligvarubutiker. 

2.1 Datainsamling 
Datainsamling är ofta en successiv process där information som är lättillgänglig först samlas in 

för att därefter söka vidare efter mer information om det behöver kompletteras (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). Till en början samlades relevant teori in till referensramen ligger till 

grund för utformningen av empiriavsnittet i studien. Efter detta påbörjades insamlingen av 

empirin genom ett antal intervjuer och hållbarhetsredovisningar. 

 

2.1.1 Insamling av primärdata 

Insamling till den empiriska delen i studien har skett genom en fallstudie på två olika företag 

inom branschen. Intervjuer har ägt rum i respektive butik med personer som är insatta i det 

aktuella ämnet, i detta fallet butiksägare och inköpsansvariga. 

 

Fallstudie 

En fallstudie är ett vanligt förekommande fenomen vid företagsekonomisk forskning, som ofta 

bygger på information från ett flertal olika källor, där både kvantitativ och kvalitativ data 

samlats in. En fallstudie innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) att en 

undersökning av ett fåtal objekt, i detta fallet företag, utförs på ett djupgående sätt. I denna 

studie förekommer kvalitativ data i form av hållbarhetsredovisningar och intervjuer med 

butiksägare och inköpsansvarig på de utvalda företagen. 

  

Val av företag 

De företag som valdes ut för studien är välkända och etablerade på den svenska marknaden. De 

verkar inom livsmedelsbranschen och har ett stort frukt- och grönsakssortiment. Branschen är 

enligt oss intressant då det är en stor industri med ett flertal olika intressenter, bland annat 

medarbetare, leverantörer och kunder. Denna branschen sägs inte ta så stort ansvar för CSR-

arbetet, därför ville vi genom en fallstudie undersöka varför och om det verkligen ser ut så i 

verkligheten. 

  

Utav de fem företagen på den svenska marknaden som kontaktats valdes två ut, Coop Sverige 

och ICA Gruppen. Företagen valdes då de båda har upprättat en hållbarhetsredovisning, ligger 

bra geografiskt och har flest marknadsandelar i Sverige. Ytterligare motivering till varför just 

dessa butiker valts är för att tiden av uppsatsskrivandet är begränsat samt för att få en djupare 

inblick i de valda företagen. De valda butikerna (Coop Forum, Varberg och ICA Kvantum, 

Stenungsund) benämns som “båda butikerna” i uppsatsens följande delar. 
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2.1.2 Utformning av intervjufrågor 

Att utforma intervjufrågor är en process i sig som vi lade ner mycket tid på, olika intervjuobjekt 

fick olika frågor beroende på ansvarsområde. Vid intervju med butiksägare ställdes till exempel 

följande fråga ”Vad är din roll/vad kan du göra i arbetet med miljömässig hållbarhet?”. Följande 

fråga var en av de som ställdes till inköpsansvarig ” När du står inför ett val mellan två liknande 

produkter från olika märken, den ena är miljömärkt och den andra inte. Hur resonerar du i en 

sådan situation?”. Författarna valde att utgå från fem frågor till varje intervjuobjekt för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor under intervjuerna. Vid utformningen av intervjufrågorna var det 

flera aspekter som beaktades och undveks, däribland ledande eller prestigeladdade frågor som 

kunde påverkat intervjuobjektets respons. 

 

2.1.3 Intervjuobjekt 

  

Namn Ansvarsområde Företag Datum, typ av 

intervju 

Övrig 

information 

Robert 

Larsson 

Butiksägare ICA Kvantum, 

Stenungsund 

170503 

Besöksintervju 

1h 

Khalil Hajj Avdelningsansvarig 

frukt och grönt 

Coop Forum, 

Varberg 

170427 

Besöksintervju 

30min 

Nikolina 

Nicklasson 

Inköpsansvarig ICA Kvantum, 

Stenungsund 

Mailintervju 

170515 

Telefonintervju 

15min 

Magnus 

Petersson 

Butiksägare Coop Forum, 

Varberg 

170427 

Besöksintervju 

30min 

Tabell 1. Intervjuobjekt 

 

2.1.4 Insamling av sekundärdata 

Företagens hållbarhetsredovisningar har använts för insamling av data till studien. Denna typ 

av information benämns sekundärdata eller indirekt data, då den redan finns nedskriven och 

publicerad för allmänheten att ta del av på företagens hemsidor (Eriksson & WiedersheimPaul, 

2014). Det finns många för- och nackdelar med denna typ av datainsamling, men en fördel 

enligt oss är att det varken är tids eller kostnadskrävande då inga längre resor till 

besöksintervjuer behöver göras. En nackdel är dock att möjligheten till att ställa följdfrågor och 

få respons på komplicerade eller känsliga frågor helt försvinner, vilket hade varit möjligt vid 

en besöks- mejl- eller telefonintervju. Detta bidrar till en lägre validitet i studien genom sämre 

anpassning mellan intervjufråga och data (Eriksson & WiedersheimPaul, 2014). Den 

information som samlas in genom hållbarhetsredovisningar är den senast möjliga, det vill säga 

år 2016. 

 

Olika teorikällor har använts såsom vetenskapliga artiklar av tidigare forskning och relevant 

kurslitteratur. Till en början söktes information om vad CSR innebär och hur det utförs i företag 
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generellt. För att hitta vetenskapliga artiklar har vi använt sökverktygen Google Scholar och 

Högskolan i Halmstads bibliotek. Vid nyttjandet av dessa databaser har bland annat sökord som 

CSR och hållbarhetsredovisning använts, vid sökning har även den engelska översättningen 

använts för att få ett bredare utbud av artiklar. Ett fåtal webbsidor har också använts i studien, 

mestadels i bakgrunden för att fånga läsaren i ämnet men även för att presentera företagen. 

Enligt Eriksson & WiedersheimPaul (2014) är det viktigt att ha i åtanke vem som står bakom 

innehållet och vad syftet är med informationen vid användning av sådana källor. En nackdel 

med vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och webbsidor är att följdfrågor inte kan ställas vid 

eventuella funderingar eller otydligheter (Eriksson & WiedersheimPaul, 2014). 

 

2.2 Metodval 
Det finns två olika typer av forskning, kvalitativ och kvantitativ. De olika forskningsmetoderna 

passar olika bra i olika sammanhang, kvantitativ forskning besvarar frågor som rör antal eller 

andelar, exempelvis ”hur stor andel av svenska befolkningen vet vad CSR är?”. Här behövs ett 

stort antal intervjuobjekt för att få ett tillförlitligt resultat. Vid en kvalitativ forskning besvaras 

frågor som ”hur” eller ”varför”, här används inte alls lika många respondenter men ger ändå ett 

tillförlitligt svar (Bryman & Bell, 2013).  

 

I denna studien har kvalitativ forskning använts då syftet var att få en större kunskap och 

förståelse kring CSR samt ta reda på vilka drivkrafter som ligger bakom de båda företagens 

investeringar i frukt och grönsaker. Fastän en kvalitativ insamling av information kan vara 

resurskrävande ansågs den metoden passa bäst till studien. 

 

2.3 Metodansats 
Vid en forskningsprocess finns det två olika teoretiska ansatser som kan väljas, en deduktiv 

eller en induktiv. Den avgör samspelet mellan teori och empiri samt hur studiens information 

används. Det är vanligast att en av dessa ansatser väljs för en studie, men möjligheten finns 

även att kombinera de två och då tillämpa en så kallad abduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). 

 

Den deduktiva ansatsen handlar om att genom en stabil och välgrundad teori, ta fram en 

trovärdig och relevant empiri. Teorin som används jämförs med verkligheten via egna 

observationer, för att sedan se om den överensstämmer med de teorier forskaren haft (Eriksson 

& WiedersheimPaul, 2014). Motsatsen är den induktiva ansatsen, där är teorin resultatet av en 

forskningsinsats vilket innebär att generaliserbara slutsatser dras på grundval av observationer 

(Bryman & Bell, 2013). I denna studie förekommer både en deduktiv och induktiv ansats då 

den bygger på tidigare forsknings olika teorier, modeller och relevant data som har undersökts 

samt samlats in från de valda företagens hållbarhetsredovisningar. Det har undersökts om och 

hur de olika teorierna och modellerna har använts i verkligheten, för att bygga en så trovärdig 

empiri som möjligt. Olika intervjuer och insamling av primärdata har också gjorts och därför 

anses studien vara abduktiv. 
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2.4 Validitet & Reliabilitet 
Vid en kritisk granskning av den insamlade informationen går det att avgöra om en källa är 

valid, reliabel och har relevans (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). När verkligheten speglas 

väl innebär det en hög validitet medan en låg validitet ger en dålig avbildning av verkligheten. 

Det avser ett mätinstruments förmåga att mäta precis det som var avsett att mätas (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

Validitet kan sedan delas in i fyra undergrupper; begrepps, intern, extern och ekologisk 

validitet. Begreppsvaliditet handlar om ifall ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som 

det anses symbolisera. Intern validitet refererar möjligheten att kunna ge ett korrekt svar på 

forskningsfrågeställningen. Extern validitet visar huruvida resultatet från en undersökning kan 

generaliseras utöver de undersökta objekten. Ekologisk validitet refererar till om resultatet är 

tillämpligt i verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 

  

Reliabilitet definieras som tillförlitlighet och rör frågan om resultatet på studien skulle bli 

desamma om den skulle göras om på nytt eller om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar. Vid en hög reliabilitet ska det vara möjligt för andra att göra samma 

undersökning och få samma resultat. Detta mått är oftast mer intressant för en kvantitativ 

forskare, då ett stabilt resultat är av hög vikt (Bryman & Bell, 2013). 

 

I denna studie eftersträvas en hög validitet, detta genom vetenskapliga artiklar och litteratur 

som stärker varandra. Genom att studera hållbarhetsredovisningar försäkras en högre validitet 

då det finns krav på innehållet. Övrig publicerad information på företagens webbsidor kan 

skrivas utan saklig grund i syfte att marknadsföra eller framställa företaget på ett positivt sätt. 

För att uppnå en hög reliabilitet har insamlingen av primärdata varit väldigt viktig. 

 

2.5 Metodkritik 
Med studiens metodval i åtanke fanns en del kritiska aspekter att ta hänsyn till och beakta.  Vid 

en dataundersökningsinsamling är det viktigt att vara medveten om att den information som 

redovisas, i det här fallet företags hållbarhetsredovisningar, inte till 100% kan garanteras vara 

opartiska. Ett företag som skriver att de tar sitt ansvar gällande till exempel miljö och hälsa och 

arbetar efter en viss policy eller certifiering, kan inte garanteras att det stämmer i verkligheten. 

Företag publicerar det som de vill att intressenter och andra utomstående ska få ta del av därför 

finns risken för att vissa, enligt företaget negativa uppgifter inte publiceras. Sådana uppgifter 

blir därmed svåråtkomliga för oss som författare. 

  

Antalet och vilka företag som undersöks kan också ha en stor påverkan på resultatet och när det 

är så få företag som undersöks kan annan relevant information eventuellt gås miste om. Den 

information som samlats in under intervjuerna tyder på att särskilt de olika ICA-butikerna har 

väldigt fria tyglar när det gäller hållbarhet, leverantörer osv. Därför har vi vägt in hur koncernen 

vill att det ska gå till i butikerna för att se om det speglar verkligheten. Ett stort urval kan även 

det vara negativt då en studie på denna omfattningen hade blivit väldigt platt och ytlig. 
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Även med de många fördelar som medföljer ur intressesynpunkt ett så pass modernt begrepp 

som CSR, innebär en studie av så kallade unga forskningsområden även vissa svårigheter. 

Under den korta perioden som ämnet företagsansvar varit aktuell innebär en avgränsad teori 

som bygger på ung forskning (Sahlin-Andersson, 2006). Det är därför viktigt att en ung teori 

inte endast grundar sig på en källa, utan att flera olika forskares definitioner och tankar ingår i 

studien. 
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3. Teori 
Detta kapitel är skapat för att ge läsaren en större förståelse för begreppet CSR 

samt att presentera de olika teorier som rör begreppet. Teorikapitlet inleds med 

en tillbakablick på hur diskussionen om företags roll i och ansvar för samhället 

skapades för att sedan följas av en presentation på några teoretiska modeller som 

används för att tillämpa CSR. 

  

3.1 Uppkomsten av CSR 
Diskussionen angående företags roll i och ansvar för samhället har förts genom alla tider i stora 

delar av världen, enligt Grafström, Göthberg och Windell (2015), och är därför ingen ny fråga 

som uppkommit under senare tid. För att spåra rötterna till företags sociala ansvar i Sverige 

behöver vi ta oss tillbaka till tiden då industrialiseringen ägde rum, under 1800-talet. Under 

denna tid, samt ett par århundranden tidigare, utvecklades Sveriges näringsliv med flertalet små 

bruk runt om i landet där samhällen byggdes upp kring. Varje bruk hade sin yttersta ansvarige 

som såg till att de anställda hade rätt till bland annat sjukvård samt att deras barn fick möjlighet 

till att gå i skola. Dessa exempel på samhällstjänster har i sin tur resulterat att vår tids 

välfärdssamhälle med dess sjukvård, äldrevård och barnomsorg har utvecklats (Hellspång & 

Löfgren 1994). Från denna tid och framåt finns en rad olika exempel på hur företag arbetat för 

att bidra till de anställdas vård utöver den ekonomiska ersättningen. 

 

Precis som i alla diskussioner uppkommer det alltid viss kritik mot den centrala idén. En man 

som ifrågasatte om företagsledare har något socialt ansvar gentemot sina anställda var Howard 

R. Bowens. År 1953 publicerade han sin bok Social responsibilites of the businessman som 

kom att bli ett startskott för en uppmärksammad debatt i USA om just detta sociala ansvar. I 

boken CSR: Företagsansvar i förändring av Grafström et. al. (2015) refererar författarna till en 

artikel skriven av D. Vogel (2005) som berättar att med boken Social responsibilites of the 

businessman som grund uppkom stark kritik mot idén om företagens sociala ansvar gentemot 

sina anställda, då den ansågs strida mot idén om att maximera värden för aktieägarna. Året efter 

publiceringen av Howard R. Bowens bok hårdnade debatten än mer när en aktieägare beslutade 

sig för att stämma ett amerikanskt företag med motivationen att företaget gett bort aktieägarnas 

pengar och misskött sina finanser då de donerat pengar till ett stort amerikanskt universitet. Till 

aktieägarens besvikelse ansåg domstolen raka motsatsen till stämningen. Domstolen ansåg 

istället att det amerikanska företaget säkrat sin framtida tillgång på kompetent arbetskraft 

genom att donera pengar i förmån för att utveckla en specialiserad universitetsutbildning. Enligt 

Vogel (2005) bidrog det friande domstolsbeslutet till mycket delade åsikter kring hur företag 

ska förhålla sig till det sociala ansvaret gentemot sina anställda eftersom helt nya välgörande 

tankar uppstod. En del menade att företag endast ska se till det ekonomiska ansvaret och då 

lägga fokus på den ekonomiska lönsamheten medan andra menade att företag helt enkelt har ett 

omfattande socialt ansvar. 
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En annan man som riktade stark kritik till huruvida företag borde arbeta med socialt ansvar var 

marknadsliberalen och författaren Milton Friedman. Friedman menade att man som 

företagsledare först och främst ska lägga fokus på att öka företagets vinst och tillgodose 

aktieägarnas intressen istället för att engagera sig i filantropisk verksamhet. Vad Friedman 

hävdade var att företagsledarna endast hade ett ekonomiskt ansvar där de skulle satsa på att 

vinstmaximera sin verksamhet och säkra en ekonomisk tillväxt och på så sätt bidra till 

samhällets utveckling (Grafström et al., 2015). 

 

En kvinna som, till skillnad från Friedman, lade fokus på företagens sociala ansvar var Rachel 

Carson i sin bok Tyst vår (Silent spring). 1962 publicerades och uppmärksammades boken Tyst 

vår som blev grunden till en omfattande diskussion kring företag och deras sociala ansvar 

genom att bland annat påvisa hur bekämpningsmedel var skadliga för både människor och 

miljön. Följande årtionde inträffade än fler skandaler som uppmärksammades i stora delar av 

världen och väckte diskussioner kring ämnet (Grafström et al., 2015).  

  

3.2 Corporate Social Responsibility 
Att arbetet med Corporate Social Responsibility blivit trendigt råder det inga tvivel om. 

Däremot kan det finnas frågetecken om vad begreppet egentligen handlar om och betyder. 

Enligt författaren Per Grankvist (2009) som skrivit boken CSR i praktiken – Hur företaget kan 

jobba med hållbarhet för att tjäna pengar handlar CSR i grund och botten om: 

  

”Företagens frivilliga samhällsansvar, uppdelat i tre områden: ekonomiskt 

ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.” 

(Grankvist, 2009, s. 17). 

  

Grankvist (2009) hävdar med detta citat att arbetet med CSR i företag är helt och hållet frivilligt. 

Grankvists uppdelning av CSR i de tre olika ansvarsområdena, det ekonomiska, miljömässiga 

och sociala, är något som återkommer och förklaras senare i uppsatsen. 

 

Ytterligare en förklaring av begreppet CSR står författarna Ola Löhman och Daniel Steinholtz 

för (2003). Även de anser att arbete med CSR är frivilligt för ett företag. Däremot ska ett 

företags arbete med CSR aldrig handla om att endast fokusera på samhällets bästa och därmed 

offra sin egen utveckling. Arbete med CSR ska istället vara ett frivilligt arbete för företag som 

vill vara långsiktigt ekonomiskt lönsamt samtidigt som de bidrar till en god relation med 

företagets intressenter och bidra till ett bättre samhälle (ibid.). 

 

För att som företag arbeta med begreppet CSR kan man använda sig av olika modeller inom 

området. En modell som kommer att beskrivas i detta avsnitt är Triple Bottom line. Grundidén 

med modellen Triple Bottom line, eller TBL som den kan förkortas till, är vad som kort 

nämndes tidigare: Tre områden med olika ansvarstaganden, det ekonomiska, det miljömässiga 

samt det sociala (Grankvist, 2009). En annan välkänd modell som används mycket vid arbeten 

med CSR är Carrolls Pyramid (Carroll, 1991). Till skillnad från TBL-modellen består Carrolls 

Pyramid av inte bara tre utan fyra ansvarsområden som företag bör ta hänsyn till. Dessa fyra 
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områden är ekonomiskt, juridiskt, etiskt samt filantropiskt. En tredje modell som kommer att 

behandlas i denna uppsats är Intressentmodellen. Genom användandet av denna modell kan 

företag identifiera sina intressenter för att sedan rangordna dessa utefter väsentlighet. När 

företag identifierat sina intressenter kan de påbörja ett arbete med att skapa relationer och lära 

känna dem (Grafström et al., 2015). 

 

3.3 Triple bottom line 
Sex år innan millennieskiftet, alltså år 1994, introducerade en hållbarhetsexpert vid namn John 

Elkington ett helt nytt begrepp för sin omvärld. Begreppet han introducerade och som kom att 

göra stor skillnad för företag var ”Triple Bottom Line” (Elkington, 1998). Tanken med den nya 

modellen var att företag, som tidigare endast redovisade sina ekonomiska resultat, även skulle 

börja redovisa om de bidragit till att minska sin miljöpåverkan och tagit sitt sociala ansvar 

(Elkington, 1994 & 1998). Tidigare redovisade företag endast sina finansiella resultat i vad man 

kallar ”The Bottom Line” i sin årsredovisning. Elkington menade istället att man skulle ha en 

tredelad redovisning med framförallt en hållbarhetsredovisning som angav hur företag arbetat 

inom de tre olika områdena, ekonomiska, miljömässiga samt sociala, under det gångna året. 

Detta skulle i sin tur ge en bra överblick över företags CSR-arbete samtidigt som företag själva 

kan se sin utveckling inom arbetet samt att omvärlden med dess intressenter kan se hur företag 

arbetar (Grankvist, 2009). 

 

För att företag ska optimera användandet av de tre ansvarsområdena samt att det ska vara ett 

långsiktigt hållbart arbete bör dessa vara i balans med varandra (Grankvist, 2009), och det är 

just det som Triple Bottom Line syftar till. Alla tre områdena är lika viktiga i arbetet och 

kommer att presenteras närmare nedan: 

 
Figur 1. Triple Bottom Line. (Autodesk  Sustainability solutions, 2015) 

 

Med det ekonomiska ansvarstagandet påstår Grankvist (2009) att man som företagsledare 

ska driva sin verksamhet så att den vinstmaximerar till fullo. Viktigt att beakta vid det 

ekonomiska ansvarstagandet är att man som intressent kan granska företags finansiella resultat 

i dess årsredovisning medan man i företags hållbarhetsredovisning kan se dess ekonomiska 

påverkan som de har på samhället. Genom att vinstmaximera tar företag ansvar gentemot 

aktieägarna och ger dem avkastning på deras satsade kapital samtidigt som man säkrar 

företagets finansiella ställning. Grankvist (2009) framhäver att diskussion kring företags direkta 

och indirekta kostnader kan vara av relevans vid detta ansvarstagande. Det miljömässiga 

ansvarstagandet innefattar företags miljöpåverkan på omvärlden sett från olika perspektiv. 
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Grankvist (2009) säger med det miljömässiga ansvaret att företagsledarna ska driva sin 

verksamhet på ett vis som inte äventyrar vår planet med dess naturresurser och nyttjar dessa på 

ett ohållbart sätt som kan komma att påverka framtida generationer. Diskussion rörande 

företags återanvändning och återvinning av material kan föras i förmån för det miljömässiga 

ansvarstagandet. Andra faktorer som kan komma att behöva tas hänsyn till är företags 

vattenförbrukning samt energiförbrukning. För att företag ska ta hänsyn till det sociala 

ansvarstagandet ska företagsledarna bedriva sin verksamhet på ett sätt som visar hänsyn till 

andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda i företaget eller inte, tar 

företagsledningen även hänsyn till det sociala ansvarstagandet (Grankvist, 2009). Företag kan 

exempelvis ge sina medarbetare utbildningar eller diskutera säkerhet och hälsa i arbetet för att 

hjälpa sina medarbetare att utvecklas. Andra viktiga aspekter som bör tas hänsyn till är 

jämställdhet samt mångfald inom företaget för att ta sitt ansvar. 

 

3.4 Carrolls pyramid 
Författaren Archie Carroll är en person som kom att ha stor betydelse inom CSR. År 1991 

presenterade Carroll nämligen en modell för företag att använda i sitt arbete med socialt ansvar. 

Modellen var i form av en pyramid och användes dels för att definiera innebörden av begreppet 

CSR samt ge förklaringen om hur och varför ett företag ska arbeta med sitt sociala ansvar. Till 

skillnad från modellen Triple Bottom Line är Carrolls pyramid uppdelad i fyra grundpelare som 

bör tas hänsyn till för ett företags långsiktiga hållbarhetsarbete. Dessa grundpelarna är 

ekonomiskt-, juridiskt-, etiskt- och filantropiskt ansvar. 

 

Figur 2. Carrolls Pyramid (Carroll, 1991) 

 

Bilden ovan illustrerar Carrolls Pyramid och hur den är uppbyggd för att optimera arbetet på 

bästa vis. Som man kan se ligger det ekonomiska och det juridiska ansvaret i botten av 

pyramiden och utgör därför grunden för hela arbetet. Dessa två ansvarsområden tillhör företags 

interna ansvar och kan även utgöra grunden för företags överlevnad. Det etiska och filantropiska 

ansvaret ligger, till skillnad från det ekonomiska och det juridiska ansvaret, i pyramidens topp 

och rör företags externa ansvar. Enligt Carrolls Pyramid bör alltså företag satsa på att vara 

vinstdrivande under lagens förutsättningar, samtidigt som de ska agera etiskt och ta hänsyn till 

samhällets medborgare (Carroll, 1991). Nedan presenteras de olika ansvaren mer ingående: 
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3.4.1 Ekonomiskt ansvar 

Som nämndes i tidigare stycke ligger det ekonomiska ansvaret till grund för hela Carrolls 

Pyramid. Ser man till historien skapades företag som vinstdrivande komponenter med syftet att 

tillgodose marknaden och dess intressenter med varor och tjänster. Carroll (1991) menar därför 

att företag har ett stort ekonomiskt ansvar internt för att verksamheten ska överleva. Till en 

början var idén att företag som levererade varor och tjänster skulle sätta ett pris som sådant att 

resultatet blev positivt. Efter en tid förändrades den idén och en föreställning om att 

verksamheten borde vinstmaximera uppkom. Vinstmaximeringen skulle resultera i att företag 

säkrar sin överlevnad och tillväxt samtidigt som aktieägarna får avkastning på det satsade 

kapitalet (Carroll, 1991). 

3.4.2 Juridiskt ansvar 

Nästkommande grundpelare i Carrolls Pyramid är det juridiska ansvaret. Detta ansvar innebär 

att företag har som skyldighet att följa de lagar och förordningar som staten och övriga 

myndigheter beslutat för hur företag ska agera på marknaden. Lagar som sätts är till för att 

följas, följs de inte kan företag riskera att få straff eller andra sanktioner. Även detta ansvar är 

internt för företag då det kan vara en avgörande faktor för företags överlevnad på en marknad 

(Carroll, 1991). Carroll (1991) anser även att företag bör följa de uppsatta lagarna och 

förordningarna eftersom även intressenter ställer krav på det. 

 

3.4.3 Etiskt ansvar 

I likhet med det juridiska ansvaret handlar ett etiskt ansvar om vad som är moraliskt rätt och fel 

enligt samhällets invånare, även om det till skillnad från det juridiska inte är skrivet i lag. Det 

vill säga, att trots att etiskt ansvar är en egen grundpelare i Carrolls Pyramid så går den hand i 

hand med grundpelaren under sig, det juridiska ansvaret. En del av de lagar som finns idag har 

nämligen uppkommit ur intressenters krav på företag när det kommer till etik och moral 

(Carroll, 1991). 

  

3.4.4 Filantropiskt ansvar 

Carrolls (1991) beskrivning på innebörden av det filantropiska ansvaret är företags ambitioner 

och vilja att engagera sig i välgörande aktiviteter som främjar mänsklig välfärd. Detta arbete är 

helt och hållet frivilligt för företag att arbeta med och innebär varken ekonomisk 

vinstmaximering eller att de är styrda av varken lagar eller etiska aspekter (Carroll, 1991). Trots 

att det filantropiska ansvaret varit och är frivilligt för företag så har man sett en ökad efterfrågan 

på aktiviteter inom detta ansvar från företags intressenter. Att möta denna efterfrågan kan vara 

av stor vikt för företag eftersom det ger en bättre profil för företag gentemot sina intressenter 

(Carroll & Buchholtz, 2006). 

 

3.5 Intressentmodellen 
Som tidigare nämnt är CSR ett begrepp som kan variera i definition beroende på vem som ska 

svara på det. Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2015) formas begreppet och dess 

innehåll beroende på vilka aktörer som arbetar med det miljömässiga och sociala 

ansvarstagandet. Aktörer som arbetar med CSR är, förutom företagen själva, bland annat stater, 

kunder, konsulter, investerare, anställda, media, standardiserare och många fler. 
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År 1984 introducerades en modell av Edward Freeman. Modellen kom att kallas för 

Intressentmodellen och används än idag för att identifiera och skapa förståelse för centrala 

aktörer för företag. Freemans (1984) vision med modellen var att företag skulle identifiera sina 

viktigaste intressenter för att sedan arbeta för att tillgodose deras behov. Genom denna 

identifiering och arbetet med intressenterna skulle dels goda relationer skapas, samt även starka 

konkurrensfördelar. 

 
Figur 3. Intressentmodellen (Freeman, 1984) 

 

Enligt Grafström et. al. (2015) kan företags intressenter delas upp i två kategorier, primära och 

sekundära. De primära intressenterna är de som kan kräva mest fokus på från företags 

perspektiv, exempelvis kunder och aktieägare. Det är dessa intressenter som är nödvändiga för 

företags överlevnad. De sekundära intressenterna kan både vara positiva och negativa för 

företag då det är de som kan skapa opinion. Däremot påverkar inte de sekundära intressenterna 

företags överlevnad i någon större utsträckning. Exempel på Sekundära intressenter kan vara 

myndigheter, medier och andra intresseorganisationer. Dessvärre har det på senare år upptäckts 

att uppdelningen av de olika intressenterna kan skapa problem. Enligt Grafström et. al. (2015) 

bör man beakta de sekundära intressenterna på ett annat sätt än tidigare. Trots att de ska ha en 

indirekt påverkan på företag är de nog så viktiga när det handlar om positiv eller negativ 

publicitet, då de kan medföra konsekvenser i större omfattning. För att få bukt med detta 

problem föreslår Grafström et. al. (2015) att primära och sekundära intressenter inte bör skiljas 

åt, utan ska istället beaktas utifrån situationen och tiden som råder. 

 

3.6 Miljöcertifiering 
Innebörden av att odla samt köpa ekologiska frukter och grönsaker är att naturen mår bättre av 

det. Enligt Naturskyddsföreningen (u.å) avstår bönder från kemiska bekämpningsmedel vid 

sina ekologiska odlingar, vilket gynnar både djur och natur. Besprutning av kemiska 

bekämpningsmedel stannar sällan på odlingen, utan sprids vidare ut i exempelvis vattendrag 

och grundvattnet vilket i sin tur leder till att dessa förgiftas och slutligen hamnar i våra kroppar. 
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Användandet av kemiska bekämpningsmedel är bara en av en rad olika konsekvenser som 

påverkar jorden och dess invånare, både miljömässigt och socialt. Enligt Auld, Bernstein, & 

Cashore (2008) har hanteringen av miljömässiga och sociala problem under senare år skiftat till 

att bli en global uppgift via företags CSR-arbete. Från att tidigare ha styrts politiskt har ansvaret 

nu lagts på den fria marknaden och vinstdrivande företag. Ett alternativt CSR-arbete som numer 

tillhör marknaden är miljöcertifieringar. Framtagandet av miljöcertifieringar innebär 

miljöpolicys och styrande regelverk som företag vill följa. Via inköp av produkter med 

miljöcertifieringar handlar därför företag i enighet med ett alternativt CSR-arbete (ibid). Nedan 

redovisas en rad olika miljöcertifieringar och oberoende organisationer som används vid odling 

av frukt och grönsaker i både Sverige men även andra delar av världen. Produkter med 

exempelvis dessa miljöcertifieringar är några som dagligvarubutiker kan välja att köpa in för 

att driva sitt CSR-arbete framåt. 

 

3.6.1 KRAV 
 

 

Figur 4. KRAV-märkning. (Krav, 2016). 

KRAV är den mest välkända miljöcertifieringen i Sverige för mat. KRAV-märkta varor ska 

vara odlade på ekologisk grund och med höga krav på hälsa, klimatpåverkan, socialt ansvar och 

djuromsorg. De ska också odlas utan kemiska bekämpningsmedel och inte innehålla några 

naturfrämmande ämnen. För att få bära märket krävs det att alla KRAVs regler uppfylls, vilket 

kontrolleras varje år. Detta regelverk inkluderar socialt ansvar för att skydda de KRAV-

certifierade företagens medarbetare. Att följa KRAVs regler och bli certifierade är helt frivilligt. 

 

Ett av de stora målen med ekologiska produkter och produktion är att minska användningen av 

fossil energi genom att minimera energianvändningen. All el som KRAV-certifierade företag 

använder sig av skall vara förnybar, för att minska jordbrukens negativa klimatpåverkan. Några 

av de grundpelare som KRAV-reglerna handlar om är socialt ansvar, miljö-, natur- och 

kulturskydd och energianvändning (KRAV, 2016). 

  

3.6.2 Fairtrade 
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Figur 5. Fairtrade-märkning (Fairtrade, u.å.) 

 

”Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med 

utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan 

utvecklas och bestämma över sin egen framtid.”  

(Fairtrade, u.å) 

  

Fairtrade är en oberoende certifiering som syftar till att genom diverse kontroller och kriterier 

för hållbar utveckling ge människor i utsatta länder möjligheten att förbättra sina levnads- och 

arbetsvillkor (Fairtrade, u.å.). Organisationen vill bidra till att de anställda ska få ökad kunskap 

om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter samt en stärkt position på världsmarknaden, 

som ett försök till en möjlig väg ut ur fattigdomen. Produkter som finns på den svenska 

marknaden som är Fairtrade-märkta är bland annat kaffe, te, kakao, bananer och annan färsk 

frukt, socker, bomull, honung, juice och ris (ibid). 

 

Om tillverkningen av en vara följer de krav i kedjan kan den bli Fairtrade-märkt. Dessa krav 

bygger på internationella kriterier som tar hänsyn till ekonomisk-, social- samt miljömässig 

hållbar utveckling. Den ekonomiska utvecklingen innebär främst att de certifierade odlarna 

får tillgång till en internationell marknad med möjlighet till ökad försäljning och tryggare 

försörjning. Den ekonomiska utvecklingen innebär samtidigt att de anställda har rätt till 

successivt höjda löner samt ett fast minimipris för råvaran vid förhandling mellan odlare och 

köpare. Den sociala utvecklingen handlar om att odlarna, vid försäljning, får en Fairtrade-

premie. Denna premie kan odlaren använda till exempelvis utbildning, sjukvård eller 

förbättringar inom produktionen. Vanligtvis beslutas premiens användningsområde gemensamt 

av odlarna, vilket även är en viktig faktor i utvecklingen av demokratin. Förbud mot bland annat 

skadliga bekämpningsmedel, ansvar för vattenförbrukningen samt hänsyn till biologisk 

mångfald och utrotningshotade arter är vad den miljömässiga utvecklingen handlar om. Inom 

denna utveckling kan även den tidigare nämnda premien användas för att ställa om 

produktionen till ekologisk, vilket ökar odlarens möjligheter till ett högre pris för råvaran 

(Fairtrade, u.å). 

 

3.6.3 Rainforest Alliance 
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Figur 6. Rainforest Alliance-märkning (Rainforest-Alliance, u.å). 

För att bevara den biologiska mångfalden och arbeta för en hållbar utveckling startades den 

ideella föreningen Rainforest Alliance år 1987 (Rainforest-Alliance, u.å.). Syftet med 

föreningen var att omorganisera hela branscher och implementera en mer hållbar affärsmodell. 

Modellen kopplade samman bland annat fungerande ekosystem, säkra arbets- och 

levnadsförhållanden för de anställda, rent vatten samt näringsrika jordar med den ekonomiska 

vinsten. Likt den tidigare beskrivna certifieringen, Fairtrade, bygger Rainforest Alliance arbete 

på tre grundpelare i form av miljöskydd, social rättvisa samt ekonomisk livskraftighet(ibid). 

Det är balansen mellan dessa tre grundpelare som skapar en långsiktig lösning på det ohållbara 

nyttjandet av jordens resurser. 

  

Dessa tre grundpelare delas upp i mindre standarder, framtagna av Sustainable Agriculture 

Network, med olika krav och kriterier som odlarna ska efterfölja till 80 procent för att odlingen 

ska bli certifierad med Rainforest Alliance Certifiering (San, u.å). De krav och kriterier som 

ska tas hänsyn till är: Skydda djurliv, bevara vattenresurser, planerings- och ledningssystem, 

bevara ekosystem, goda arbetsförhållanden och rättvis behandling av medarbetare, 

samhällsrelationer, arbetarskydd och säkerhet, förbättrade odlingsmetoden, markskydd samt 

avfallshantering. 

 

3.6.4 Svenskt Sigill 
 

 

Figur 7. Svenskt Sigill-märkning (Sigill kvalitetssystem AB, 2017). 

År 1980 bestämde sig de svenska bönderna för att konsumenternas önskemål skulle tas på allvar 

och det satsades därför stora resurser på en miljövänligare produktion. 1992 sjösatte odlarna 

själva en ny standard för frukt- och grönsaksodling i Sverige med ett mål om en minimering av 

bekämpningsmedelsanvändning. 1995 fick standarden namnet svenskt Sigill och inkluderade 

åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, minska bekämpningsmedelsanvändning och 

näringsläckage (Sigill kvalitetssystem AB, 2017A). 
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Svenskt sigill är idag ett märke som kontrollerar blommor och livsmedels ursprung. Märket 

garanterar svenskt ursprung på sina varor från högklassiga certifierade djuruppfödare och 

odlare. Märket har både högt förtroende och kännedom hos konsumenterna. När ett livsmedel 

är märkt med svenskt Sigill innebär det att extra produktionsmervärden är uppfyllda inom 

livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och djuromsorg. Några exempel på frukt och 

grönsaker som bär detta märket är äpplen, tomater, färska örter och frysta grönsaker (Sigill 

kvalitetssystem AB, 2017B). 

  

3.6.5 Nyckelhålet 
 

 

Figur 8. Nyckelhålet-märkning (Livsmedelsverket, 2017). 

Nyckelhålsmärkningen är en svensk, oberoende hälsocertifiering som existerat sedan 1989 och 

har en hög igenkänningsfaktor i landet. Syftet med märkningen är för konsumenter att enkelt 

och snabbt ska kunna välja varor som är mer hälsosamma, det vill säga varor som innehåller 

mer fullkorn och fibrer, mindre salt och socker samt bättre eller mindre fett. Det är just mängden 

av dessa ingredienser i produkter som avgör om produkten får nyckelhålsmärkas eller inte, 

vilket baseras på den senaste forskningen om sambanden mellan mat och hälsa som granskats 

kritiskt. Exempel på produkter på den svenska marknaden som är märkta med denna certifiering 

är: Bröd, mejeriprodukter, flingor samt färska och frysta grönsaker. På senare år har märkningen 

även nått Danmark, Island och Norge (Livsmedelsverket, 2017). 

 

3.7 Investering och CSRs lönsamhet 
Som tidigare nämnt finns det flera föreställningar inom företagsekonomin om att företag har 

som syfte att vara vinstdrivande och arbetar med en strävan efter vinstmaximering (Brealy, 

Myers & Allen, 2014). Att göra olika investeringar kan företag förvänta sig framtida avkastning 

och maximera sin vinst. Brealey et. al. tolkar begreppet investering som en kapitalinsats som 

kan förekomma i tre olika former: finansiella-, reala-, samt immateriella investeringar. En 

finansiell investering kan förklaras som en ekonomisk satsning, i exempelvis aktier, med 

förhoppningen om värdeökning och ökade framtida utdelningar till aktieägaren. Investeras det 

istället i fysiska tillgångar, som maskiner och byggnader, berör man reala investeringar, medan 

immateriella investeringar utgörs av tjänster som exempelvis patent av varumärke eller 

upphovsrätt. Gemensamt för alla investeringar är framförallt att de kräver ett visst kapital vid 

genomförandet samt att de kan ge antingen positiva eller negativa utfall som fortlöper under 

flera år. Det finns flera anledningar till varför företag väljer att göra investeringar. Det kan bero 

exempelvis på att företag vill öka sin försäljning, sänka sina kostnader eller utföra 

miljöinvesteringar (Brealey et. al. 2014). Ytterligare en avgörande faktor till varför företag gör 
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investeringar kan vara att de vill utveckla sin verksamhet och ta ansvar gentemot sina 

intressenter. Enligt Freeman (1984) kan arbetet med ett företags intressenter innebära att goda 

relationer skapas, vilket i sin tur ger starka konkurrensfördelar. 

  

Frågeställningen om huruvida företag kan tjäna ekonomiskt på att implementera konceptet CSR 

i sin organisation är allmänt omtalad. Enligt CSR-experten Per Grankvist är det fullt möjligt för 

företag att göra det. Grankvist visar i sin bok CSR i praktiken: hur företaget kan jobba med 

hållbarhet för att tjäna pengar (2009) exempel från över hundra företag hur de kan tjäna pengar 

samtidigt som de bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Frågeställningen 

”om hållbarhet är lönsamt” måste, enligt Grankvist (2009), ändras till ”hur är hållbarhet 

lönsamt”. Några som är eniga med Grankvist och anser att arbetet med CSR är ekonomiskt 

lönsamt är Borglund, De Geer och Hallvarsson i sin bok Värdeskapande CSR: Hur företag tar 

socialt ansvar (2009). De menar alltså att arbete med konceptet CSR absolut är ekonomiskt 

lönsamt, däremot kan det ifrågasättas hur den ekonomiska lönsamheten ska mätas som påföljd 

av miljömässigt och socialt hållbarhetsarbete. Flertalet studier, som presenteras i Borglund et. 

al (2009) bok, har gjorts på företag om sambandet mellan ekonomiska ansatser, exempelvis 

investeringar, i miljömässigt och socialt ansvarstagande och ekonomisk lönsamhet hänger ihop. 

Dessvärre har resultaten varierat mellan att det är ekonomiskt lönsamt med att resultaten är 

neutrala eller rent av olönsamma. En slutsats som kunnat dras utifrån dessa studier är att 

investeringar för att förbättra det miljömässiga och sociala hållbarhetsarbetet kan minska 

lönsamheten på kort sikt men på lång sikt ökar värdet på företaget (ibid.). 

  

3.8 Sammanfattning av teoriavsnitt 
Teoriavsnittet inleddes med en förklaring om uppkomsten av konceptet Corporate Social 

Responsibility i världen och hur Sverige redan under 1800-talet började det frivilliga 

hållbarhetsarbetet genom att implementera sjukvård och barnomsorg. Till skillnad från alla 

kritiker som ansåg att ett företag endast ska vara vinstdrivande ansåg Rachel Carson motsatsen, 

det vill säga att företag har ett stort ansvar gentemot samhället och miljön. Därefter definierades 

begreppet Corporate Social Responsibility enligt Grankvists (2009) perspektiv: 

  

”Företagens frivilliga samhällsansvar, uppdelat i tre områden: ekonomiskt 

ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.” 

(Grankvist, 2009, s. 17). 

  

Med konceptet CSR som grund beskrevs tre olika teoretiska modeller som ofta används inom 

området: Triple Bottom Line, Carrolls Pyramid samt Intressentmodellen. TBL berörs företag 

utifrån tre ansvarstaganden, det ekonomiska, det miljömässiga samt det sociala. Teorin syftar 

till att balansera dessa ansvarstaganden för ett optimalt arbete. Carrolls pyramid, skapades 

däremot med fyra olika grundpelare. I botten av pyramiden förekommer grundpelaren, det 

ekonomiska ansvaret som sedan följs av det juridiska, etiska samt filantropiska. Syftet med 

pyramiden är att förenkla för företag att definiera innebörden av konceptet CSR, samt hur det 

ska tillämpas. Vidare redovisades Intressentmodellen, ett verktyg som används för att 

identifiera företags intressenter samt dela in dessa i interna och externa kategorier. 

  



 20 

Nästföljande del som beskrivs i teoriavsnittet handlar om innebörden av ekologisk odling samt 

miljöcertifieringar. Att certifiera produkter blir allt mer vanligt för företag då det finns en ökad 

efterfrågan på marknaden. De miljöcertifieringar som klargörs i detta avsnitt är Fairtrade, 

Rainforest, KRAV, Svenskt Sigill samt Nyckelhålet. 

  

Avslutningsvis i teoriavsnittet redogörs begreppet investering som en kapitalinsats med 

förekomster i tre olika former: finansiella-, reala-, samt immateriella investeringar. En finansiell 

investering förklaras som en ekonomisk satsning i exempelvis aktier med förhoppning om 

värdeökning. En realinvestering förklaras som en investering i fysiska tillgångar, exempelvis 

maskiner och byggnader, medan en immateriell investering utgörs av investeringar i 

exempelvis patent av varumärke eller upphovsrätt. Vidare diskuteras frågeställningen om 

huruvida företag kan tjäna ekonomiskt på att implementera konceptet CSR i sin organisation. 

Både Per Grankvist och Borglund et. al. menar att det är ekonomiskt lönsamt om konceptet 

används väl och långsiktigt. 
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4. Empiri 
Detta kapitel innefattar den empiriska datan som samlats in för studien. Både den 

primärt insamlade datan från intervjuer samt den sekundärt insamlade datan 

från de båda koncernernas årsredovisningar. Inledningsvis presenteras de båda 

företagen och vidare sammanfattas den insamlade informationen. 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 Coop Sverige AB 

Coop Sverige AB är ett varumärke med dagligvarubutiker runt om i Sverige. År 1899 startades 

det Kooperativa Förbundet (KF) som i dagsläget består av 31 konsumentföreningar 

innehållande 3,4 miljoner medlemmar. Innebörden av detta kooperativa förbund är att flera 

konsumentföreningar tillsammans bildar ett företag, en ekonomisk förening, med vissa 

gemensamma principer som grund för verksamheten. KF äger, tillsammans med 

Konsumentföreningen Stockholm, Coop Sverige. Vid slutet av 2015 verkade 655 

livsmedelsbutiker i Sverige under varumärket Coop. Coop Sverige driver och äger 241 av dessa 

655 butiker, medan 414 butiker drivs och ägs av 30 stycken lokala detaljhandeldrivande 

konsumentföreningar med sammanlagt över 15 000 anställda medarbetare (Coop Sverige 

årsredovisning, 2016). Enligt Coop Sveriges årsredovisning från 2016 uppgick koncernens 

nettoomsättning till 31 553 mkr och ett resultat på 344 mkr. 

  

År 2014 gjorde Coop Sverige AB en stor omorganisering i verksamheten med grunden i att 

lönsamheten dalat under några år (Coop Sverige årsredovisning, 2014). Med mantrat ”att bygga 

ett nytt och lönsamt Coop Sverige” gick startskottet för en ny, än mer strukturerad organisation. 

Denna omfattande omorganisation kom att innebära bland annat att den tidigare valda styrelsen 

byttes delvis ut, de tidigare butiksformaten skulle ändras om till Stora Coop, Coop och Lilla 

Coop samt förändring av Coop Sveriges tidigare vision och kundlöfte. Den nya visionen innebär 

att Coop Sverige ska vara ”Den goda kraften i svensk dagligvaruhandel” och kundlöftet är att 

Coop Sverige ska vara ”Bättre för dig och din familj” (Coop Sverige årsredovisning, 2014). 

  

Med den nya visionen och det nya kundlöftet som grund definierades även åtta strategiska och 

övergripande mål för Coop Sverige att arbeta mot: 

 

1. Vända och öka: Coop Sverige ska vända den negativa volymtrenden och långsiktigt 

öka försäljningen. 

2. Stärkt erbjudande: Coop Sverige ska ha ett starkt kunderbjudande och vara 

förstahandsvalet för barnfamiljerna. 

3. Hållbart och lönsamt: Coop Sverige ska vara ett hållbart och lönsamt företag. 

4. Effektivitetsvinster: Förbättringar hos Coop Sverige centralt ska leda till vinster i hela 

Coop-systemet. 

5. Två procent: Samtliga butiker ska ha en långsiktig rörelsemarginal på två procent. 

6. Uppgraderat butiksnät: Coop Sverige ska ha ett starkt butiksnätverk med 

uppgraderade butiker. 
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7. Tre format: Coop Sverige ska ha tre tydliga butiksformat: för vardagshandel, 

storhandel samt kompletteringshandel. 

8. Attraktiva Coop: Coop Sverige ska vara en attraktiv arbetsplats. 

(Coop Sverige årsredovisning, 2014) 

 

Hur arbetet har gått med att uppnå dessa övergripande mål går att tyda ur Coop Sveriges 

följande två årsredovisningar från 2015 och 2016. Sammanfattat kan det redovisas att det första 

målet, “Vända och öka”, ses som ett långsiktigt mål som uppfylls som konsekvens av de övriga. 

Det andra målet, “Stärkt erbjudande”, påbörjades genom att etablera en ny prismodell och 

fortsatte med utveckling av online erbjudanden. Det tredje, fjärde samt femte målet som 

innefattar ekonomi och effektivitet visar att rörelseresultaten före jämförelseposterna ökar, att 

arbetsprocesserna effektiviserats avsevärt samt att butikerna levererar allt bättre i och med stora 

försäljningsökningar. Målet angående ett ”Uppgraderat butiksnät” kräver en del investeringar 

som fortlöper med målet att kunderna ska känna att de möts av ett nytt Coop. Sjunde målet, 

”Tre format”, där butikerna ska uppgraderas och ställas om till Stora Coop, Coop och Lilla 

Coop pågår för full med 79 omställda butiker i slutet av 2016. Det åttonde och sista målet, 

”Attraktiva Coop”, fortlöper genom att kompetensutveckla personal och höja deras motivation 

(Coop Sverige årsredovisningar, 2015 och 2016). 

  

Coop Sverige har även tagit fram egna varor under sitt varumärke. Dessa är Coop Änglamark, 

Coop samt Coop X-tra. Sortimentet som går under märket Coop Änglamark är endast 

ekologiska, eftersom hållbarhet är en hjärtefråga för företaget. Coop Änglamark är idag störst i 

Sverige på ekologi och erbjuds till ett bra pris. Dessutom är produkterna miljömärkta med bland 

annat KRAV, Fairtrade och Svenskt Sigill. Det sortiment som går under märket Coop är 

produkter till ett bra pris som ändå håller hög kvalitet. Varumärket Coop erbjuder konsumenter 

ett brett sortiment med allt från blöjor och tvättmedel till flingor och mjölk. Varumärket Coop 

X-tra erbjuder ett brett sortiment av basvaror som håller ett lågt pris som konsekvens av stora 

volymer och enkla förpackningar. Detta varumärke vänder sig främst till barnfamiljer då det 

erbjuds många barnfavoriter som pasta och köttbullar (Coop Sverige årsredovisning, 2015). 

 

4.1.2 ICA Gruppen AB 

I Västerås 1917 startades Hakon-bolaget av Hakon Swenson, härifrån härstammar dagens ICA 

Gruppen som är, inom dagligvaruhandel, en av Nordens största aktörer. ICA Gruppen AB är 

namnet på koncernen som innefattar, ICA Sverige (dagligvarubutiker i Sverige), Rimi Baltic 

(dagligvarubutiker i baltländerna), Apotek hjärtat, ICA Fastigheter och ICA Banken. ICA 

Sverige och dagligvarubutikerna utgör kärnan i ICA Gruppens verksamhet, med ett nav på cirka 

1950 butiker. De svenska dagligvarubutikerna bedrivs tillsammans med de fria ICA-handlarna 

vilka äger sina egna butiker (ICA Gruppens årsredovisning, 2016).  

 

Centralt i verksamhet inom dagligvaruhandeln är ICA-idén. ICA-idén innebär att varje butik 

drivs av en handlare som lokalt kan anpassa sitt sortiment, koncept och erbjudanden. Vid 

exempelvis logistik och inköp kan butikerna samarbeta för att nå upp till de stordriftsfördelar 

som andra kedjeföretag utnyttjar. I grund och botten handlar ICA-idén om att kunna möta 

kunderna med lokal anpassning i kombination med att utnyttja samverkan mellan olika butiker 
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(ICA Gruppen, u.å). På detta sätt finns det stor möjlighet för butikerna att ta in lokalt 

producerade varor som gör varje butik lite mer personlig enligt Robert Larsson, butiksägare 

ICA Kvantum i Stenungsund (personlig kommunikation, 3 maj, 2017). Den förenar därmed 

ICA Sveriges kapacitet till skalfördelar, stordrift och effektivitet med de lokala ICA-handlarnas 

marknadskännedom, entreprenörskap och engagemang. ICA-avtalet blev 1972 starten för 

dagens ICA-modell och reglerar relationen mellan de enskilda handlarna och ICA Sverige. 

Centralt i avtalet finns den övergripande ansvarsfördelningen samt regler angående rätten till 

varumärket “ICA”. Varje ICA-handlare är även delägare i ICA-handlarnas förbund vilka också 

har ett avtal skrivet med ICA Sverige som bland annat reglerar prissättningen på de varor och 

tjänster som butikerna köper från ICA Sverige (ICA Gruppens årsredovisning, 2016).  

 

Vid etablering av en ny butik ägs majoriteten av ICA Sverige som från start står för den initiala 

finansieringen. Efter i snitt fem år brukar handlarna genom egen vinstgenerering ha betalat 

tillbaka etableringsinvesteringen och kan därmed drivas på egen hand. Därefter kvarstår ICA 

Sverige som minoritetsägare med endast en procent av aktierna medan handlaren äger de 

resterande 99 procenten (ICA Gruppens årsredovisning, 2016). R. Larsson (2017) berättar att 

anledningen till detta är för att butiken inte ska kunna säljas vidare till vem som helst och för 

att kunna föra ICA-idén vidare.  

  

R. Larsson (2017) säger att tjusningen med ICA är just att äga sin egna butik. Han berättar även 

att större delen av alla ICA-handlare har startat sin karriär genom att först jobba i butik ett antal 

år på lite olika avdelningar, går på utbildningar, sedan med den rätta inställningen kan man bli 

erbjuden en butik (R. Larsson, 2017). R. Larsson (2017) är övertygad om att ICA-idén fungerar, 

alla handlare äger sin egen butik, är med i ICA-handlarnas förbund och bestämmer tillsammans 

över företagets framtid. 

  

Hållbarhet är ett av de områden som ICA-koncernen vill vara ledande inom, de uttrycker själva 

i sin årsredovisning att de “i kraft av sin storlek” har ett ansvar och ser att det är viktigt för 

kunderna samt att det driver tillväxten. De arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med att 

kontinuerligt förbättra alla steg inom värdekedjan, både konsumenter och producenter måste 

inspireras till en mer hållbar inriktning (ICA, 2016). ICA är anslutet till FN:s företagsinitiativ 

Global Compact. I mailintervju med Nikolina Niklasson, inköpsansvarig, (Personlig 

kommunikation, 3 maj, 2017) på ICA Kvantum i Stenungsund påpekar hon att: 

 

”Vi tar ansvar för dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö 

och bekämpning av korruption genom de sju ståndpunkterna i ICAs Goda Affärer” 

 

4.2 Företagens CSR-arbete 
 

4.2.1 Coop Sverige AB 

Enligt Coop Sverige själva är hållbarhetsarbete ”en del av vårt DNA”, det vill säga en 

avgörande del i deras organisation. Något som uppmärksammats av Coop Sverige (Coop 

Sverige årsredovisning, 2015) är den kraftigt ökande efterfrågan på hållbara matvaror. Det är i 

en rask takt som förändringar sker i konsumenters medvetenhet och beteende när det gäller 
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hållbar utveckling, och företaget är övertygade om att detta inte är en tillfällig trend utan en 

långsiktig utveckling som är här för att stanna. 

En avgörande händelse under 2015 som präglat Coop Sveriges hållbarhetsarbete är FN:s beslut 

om 17 globala mål för hållbar utveckling samt det nya klimatavtalet som tecknades i Paris. 

Dessa globala miljömålen är inte lagar som ska följas utan snarare riktlinjer för varje land att 

utforma en klimatplan (Regeringen, 2015). Genom Kooperativa Förbundet är Coop Sverige 

anslutet till FN:s Global Compact och har utifrån klimatavtalet utvecklat en strategi för hållbar 

utveckling innehållande mål och prioriteringar fram till år 2020. Denna strategi bygger på sex 

områden i fokus som beskrivs nedan utifrån Coop Sveriges årsredovisning 2015: 

1. God Hälsa. Coop vill hjälpa sina kunder som månar om sin hälsa genom att erbjuda än 

mer glutenfria varor samt varor med mindre socker och salt. Bland annat sänkte Coop 

socker- och salthalterna i sina egna varor. 

2. Miljöhänsyn. Sträva efter att bibehålla samt öka sitt sortiment med ännu fler 

miljömärkta produkter. Coop arbetar dessutom med att 100 procent av sina butiker ska 

vara KRAV-märkta. 

3. Djurvälfärd. Genom att stödja produktioner som främjar djurens naturliga beteende 

och minimerar deras lidande. En viktig del i strategin är att minska användningen av 

antibiotika i uppfödandet av djuren. När det gäller Coops egna varumärken – Coop 

Änglamark, Coop och Coop X-tra – prioriteras alltid svenskt kött med utrymme för 

vissa kompletteringar av importkött. Coop har dessutom Sveriges största sortiment av 

KRAV-märkt kött. 

4. Kemikaliekontroll. Kontrollen av kemikalier är något som Coop arbetar med i alla led 

av verksamheten. Fokus ligger på att öka kunskapen om kemikaliers negativa påverkan 

på hälsa och miljö samt att minska användandet av dessa. Ett stort arbete Coop gjort 

med denna strategi är att ta bort det hormonstörande ämnet bisfenolplast från 

konservburkarna i Coops egna varumärken. 

5. Rättvis handel. En stor miljömärkning som arbetar för rättvis handel är Fairtrade, läs 

mer om märkningen under teoriavsnittet. Coop arbetar mycket med produkter som är 

Fairtrademärkta. Trots att Coops Fairtrade-sortiment endast utgör 0,7 procent av Coops 

totala livsmedelsförsäljning är Coop branschledande på märkningen, sett till både 

försäljning och sortiment med sina 240 artiklar. 

6. Socialt ansvarstagande. Coops arbete med socialt ansvar bedrivs främst på den 

svenska marknaden. De värnar om livsmedel med svenskt samt lokalt ursprung vilket 

skapar arbetstillfällen samt ökar Sveriges självförsörjning. De produkter som Coop 

lägger mest fokus på att vara svenskt är kött, frukt och grönsaker, mejeri samt ägg. 

  

I intervju med Kahlil Hajj (Personlig kommunikation, 27 april 2017), Frukt och 

grönsaksansvarig på Coop Forum i Varberg, säger han att arbetet med hållbarhetsfrågor ligger 

Coop varmt om hjärtat, även i praktiken. Trots att just butiken han arbetar i inte styrs av någon 

speciell ledning, då det är en egen förening, anpassar han sitt sortiment på frukt och 

grönsaksavdelningen med stort fokus på människa och miljö. Det är K. Hajj (2017) som väljer 

ut och köper in produkter till frukt och grönsaksavdelningen, vilket han gör med stor eftertanke. 

Något han försöker köpa in är närproducerade produkter när leverantörer ger möjlighet, det vill 
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säga under perioder av säsong för dessa varor. Exempel på sådana produkter är tomater från 

Bua, två mil norr om Varberg. Han har dessutom valt bort oekologiska bananer helt och håller 

i sitt sortiment, där en av anledningarna är för att ekologiska bananer är en efterfrågad produkt 

av konsumenterna samt mer rättvisa mot odlarna. 

  

K. Hajj (2017) berättar att anledningarna till att välja ett närproducerat och ekologiskt sortiment 

är varierande. Till störst del beror det på var kunderna efterfrågar, vilka är Coops största 

intressenter. En annan anledning är att odlarna ofta arbetar under bättre förhållanden om 

produkterna är miljöcertifierade. Ytterligare anledning till att välja ett miljöcertifierat frukt och 

grönsakssortiment är att K. Hajj (2017) anser att kvalitén på produkterna är högre. Inte 

nödvändigtvis i hållbarhet, men när det kommer till smak och utseende är de miljöcertifierade 

produkterna oslagbara. 

  

I intervju med Magnus Petersson (Personlig kommunikation, 27 april 2017), butikschef på 

Coop Forum i Varberg, berättar han att han ser ett stort intresse för hållbart odlade frukt och 

grönsaker från kundernas sida. Kunderna är, som tidigare nämnt, i stort fokus på Coop eftersom 

de genererar intäkter. Att göra kunderna nöjda med ett brett miljöcertifierat sortiment ger ökad 

lönsamhet. M. Peterson (2017) berättar vidare att Coop Forum i Varberg arbetar en del med att 

synas ute i kommunen. Butiken är snabba med att sponsra exempelvis idrottsevenemang och 

andra stora evenemang som hålls i Varberg. En av anledningarna till detta är, enligt M. 

Petersson (2017), för att synas som butik för framförallt ungdomar – ”Nästa generations 

kunder”. K. Hajj (2017) fyller även i att man på frukt och grönsaksavdelningen ofta är ute i 

Varbergs skolor och berättar om vart frukten och grönsakerna kommer ifrån, hur de odlas och 

sedan transporteras till butiken. Denna typ av arbete anser både M. Peterson (2017) och K. Hajj 

(2017) vara av stor vikt för framtidens kunder. 

  

M. Peterson (2017) berättar vidare att i deras butik arbetar de intensivt med miljömässig 

hållbarhet genom att bland annat installera 320 kvadratmeter solceller på butikens stora tak. 

Ytterligare ett arbete som utförs med fokus på miljömässig hållbarhet är att de bytt ut sina 

lastbilar, som kör ut onlinebeställda matvaror, så de bara går på miljöbränslen. Alla dessa 

arbeten är helt frivilliga för butiken, vilket inte utförts om inte ekonomin gått ihop, och man 

hoppas att det ska ge ökad långsiktig lönsamhet. 

 

4.2.2 ICA Gruppen AB 

Som tidigare nämnt ingår ICA-koncernen i FNs företagsinitiativ Global Compact, där de tar 

hänsyn till FNs tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt 

bekämpning av korruption. Utifrån detta samarbete har ICA valt att definiera och arbeta efter 

tre huvudmål som fortlöper fram till 2020, vilket utgör ett stort hållbarhetsarbete för företaget 

(N. Niklasson, 2017). Dessa mål presenteras i ICA Gruppens årsredovisning (2016) och 

redovisas i punktlistan nedan: 

1. De ska vara klimatneutrala till år 2020, detta för att begränsa temperaturökningen enligt 

FN:s klimatmål. 

2. 100 procent av leverantörerna av de egna varorna från högriskländer skall vara socialt 
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reviderade. Sociala revisioner görs på plats hos leverantörerna för att säkerställa att 

produktionen är acceptabel vad gäller bland annat mänskliga rättigheter. Utfallet 2016 

var 98 procent. 

3. 80 procent av leverantörerna av ICAs egna varor skall vara kvalitetscertifierade. ICA 

ställer krav på leverantörerna att vara certifierade enligt en tredjepartsstandard som ICA 

godkänner. 2016 års utfall låg på 87 procent. 

I ICA Gruppens årsredovisning (2016) redovisas utfallet från 2014-2016, vilket presenteras 

nedan: 

Koncernen 2016 2015 2014 

ICA Gruppens verksamhet ska vara klimatneutral till 2020 

Utsläppsminskning jämfört med 2006, % 

-33 -22 -27 

Socialt reviderade leverantörer av egna varor, % 98 98 90 

Kvalitetscertiferade leverantörer av egna varor, % 87 87 84 

Tabell 2. ICA Gruppens hållbarhetsmål över tre års tid (ICA Gruppens årsredovisning, 2016) 

 

Utöver dessa hållbarhetsmål utför ICA Gruppen även ett antal aktiviteter; 

- De integrerar hållbarhetsperspektivet i sin verksamhet. 

- De miljö-och kvalitetscertifierar butiker, logistik- och inköpsprocesser. 

- Sociala revisioner utförs för att förbättra arbetsvillkoren i högriskländer. 

- Miljöcertifierade produkter i butikerna som hjälper kunderna till etiska och hållbara val. 

- De gör även insatser för att minska matsvinnet. 

(ICA Gruppens årsredovisning, 2016) 

 

ICA Gruppen diskuterar i sin årsredovisning (2016) om hållbarhet och ansvarstagande och 

beskriver social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som en hygienfaktor. Idag blir 

konsumenterna alltmer medvetna om hur maten påverkar miljön, den egna hälsan, hur och var 

produkterna har producerats samt hur bra arbetsförhållanden producenterna har. För företagen 

blir det därmed allt viktigare att visa att man är med och driver dessa frågor, för att stärka sitt 

varumärke och ”ansikte utåt” gentemot konsumenterna (ICA Gruppens årsredovisning, 2016). 

 

ICA- butiken i Stenungsund är både arbetsmiljöcertifierad enligt OSHA 18001, ett 

ledningssystem som blir en struktur för hur arbetsmiljöfrågor arbetas med och diskuteras samt 

livsmedelscertifierad enligt koncernens standard (R. Larsson, 2017). R. Larsson (2017) berättar 

att det är frivilligt för varje enskild butik att bli certifierad och att det i dagsläget är dryga 300 

av långt många fler butiker som är det. Själv tycker han att alla borde bli det. 

  

Butikerna ökar hela tiden sitt ekologiska sortiment efter kundens önskan men det finns både för 

och nackdelar med det. Kunderna är nöjda, men samtidigt kan svinnet öka då ekologiska 

produkter inte har lika bra hållbarhet (N. Niklasson, 2017). 

  

Som tidigare nämnts anser ICA Gruppen i sin årsredovisning (2016) att det är viktigt att påverka 

hela värdekedjan, detta håller R. Larsson (2017) med om, det fungerar inte om det bara är 



 27 

butikerna som ska ändra beteende, alla måste göra det tillsammans. Han delger ett exempel; för 

att kunden skall köpa en ekologisk produkt är det viktigt att det inte skiljer så mycket på den 

och den “vanliga” produkten i kronor och ören. Detta kan butikerna se till genom att sänka sina 

marginaler på de ekologiska produkterna, men leverantörerna behöver även de ta sitt ansvar 

och sänka sina marginaler för att nå ett godtagbart pris. 

  

R. Larsson (2017) berättar att det inte finns någon regel som säger att de bara får välja 

leverantörer som uppfyller några specifika krav utan att varje butik själva kan välja leverantörer. 

För ICAs egna varor; ICA basic, ICA och ICA selection är dock leverantörerna bestämda och 

är nästan alla certifierade. Själv tycker han att det är väldigt viktigt att välja leverantörer som 

har rätt inställning till miljö och hälsa och står för rätt saker. I och med butikens 

livsmedelscertifiering är alla deras leverantörer godkända av ICA Gruppen. 

 

Utöver detta så engagerar sig ICA Kvantum även i Stenungsunds föreningsliv genom att 

sponsra bland annat det lokala innebandylaget Stenungsunds IBK vilket är helt frivilligt. R. 

Larsson (2017) anser att det är en självklarhet att stötta de lokala föreningarna, samtidigt som 

butikens logga därmed syns i idrottshallarna. 

  

4.3 Företagens arbete med miljöcertifieringar 
 

4.3.1 Coop Sverige AB 

 

”Trenden är tydlig. Konsumenterna vill i allt större utsträckning handla mer svenskt med 

tonvikt på ekologiskt och etiskt producerad mat.” (Coop Sverige årsredovisning, 2015) 

  

I enlighet med kundernas och medlemmarnas efterfrågan vill Coop Sverige erbjuda ett 

sortiment som gynnar en mer hållbar konsumtion i form av hälsosamma, ekologiska samt miljö- 

och rättvisemärkta produkter. Ett sätt som företaget använder sig av för att möta denna 

efterfrågan är att köpa in ett sortiment där de valt ut ett antal certifieringar som de anser 

uppfyller kraven för en hållbar vara (Coop Sverige årsredovisning, 2016). Några av de 

certifieringar som finns på marknaden, som Coop Sverige valt att arbeta med, är Fairtrade, 

Nyckelhålet, KRAV och Rainforest Alliance. Att köpa in miljöcertifierade produkter i 

sortimentet är något som M. Petersson och K. Hajj från Coop Forum i Varberg arbetar mycket 

med, främst med grund i kundernas efterfrågan (personlig kommunikation, 2017).  

 

4.3.2 ICA Gruppen AB 
 

“Under året ökade försäljningen av ekologiska produkter i det centrala sortimentet med 15 

procent.” (ICA Gruppen årsredovisning, 2016)  

 

“Jag har arbetat på frukt och grönsaksavdelningen i 5-6 år och märker tydligt hur efterfrågan 

på de ekologiska produkterna har ökat och därmed också andelen i vårt sortiment.” (N. 

Niklasson, 2017) 
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KRAV-märkta produkter finns det mycket av, särskilt när det gäller bananer. På ICA Kvantum 

i Stenungsund säljs i princip bara miljöcertifierade bananer. Man är väldigt noga med att lyssna 

på vad kunderna önskar (R. Larsson, personlig kommunikation, 3 maj 2017). N. Niklasson 

(2017) berättar att kunderna på senare tid har ställt en större efterfråga på ekologiskt odlade 

produkter, vilket de möter genom att bredda sitt sortiment. Rainforest Alliance produkter finns 

det också en del av och Svenskt Sigill är mer säsongsanpassat då ursprunget på deras produkter 

är svenskt. Det finns alltså mer Svenskt Sigill i butiken på sommarhalvåret, säger Nikolina 

Niklasson (personlig kommunikation 15 maj 2017).  

 

4.4 Företagens intressenter 
 

4.4.1 Coop Sverige AB 

Utifrån årsredovisningen från 2015 kan man utläsa att Coop Sverige arbetar och tar hänsyn till 

flera aktörer och intressenter på marknaden. Deras främsta intressenter är deras 3,4 miljoner 

medlemmar och deras kunder. Att kunderna står i absoluta fokus är något som M. Petersson 

(2017) och K. Hajj (2017) intygar i personlig kommunikation med citatet: 

  

”Kunder står alltid i fokus, det är viktigt att de är nöjda” 

(K. Hajj, 2017) 

  

Enligt Coop Sveriges årsredovisning (2015) sker dialogen med dessa främst i butik eller genom 

kundtjänst, men även via sociala medier. Frågor som står mest i fokus med dessa intressenter 

är bland annat konsumtion och Coops erbjudanden samt agerande på marknaden. En annan 

kategori av intressenter som är av betydelse för Coop Sverige, som presenteras i 

årsredovisningen (2015), är deras medarbetare. Diskussion om företagets ansvarstagande och 

arbetsmiljö står oftast i fokus under gemensamma utvecklingssamtal och 

medarbetarundersökningar.  Ytterligare intressenter för Coop Sverige är deras ägare: 

Kooperativa Förbundet och Konsumentföreningen Stockholm. Dialogen med dessa sker genom 

styrelsemöten och man diskuterar exempelvis hållbarhetsstrategier och fokusområden. Kvalitet 

och pris på varor eller hållbarhet i stort diskuteras med leverantörerna i löpande dialoger eller 

under årliga leverantörträffar. 

 

4.4.2 ICA Gruppen AB 

Branschen är för tillfället inne i en period av snabba och kraftiga förändringar. Förändrad 

demografi, snabb digitalisering samt nya konsumtionsmönster ändrar förutsättningarna för alla 

branschens företag. Detta ställer därmed högre krav på innovationsförmåga och 

förändringsbenägenhet hos de berörda företagen. Det är viktigt att möta kunderna både fysiskt 

och digitalt samt med det som efterfrågas (ICA Gruppens årsredovisning 2016). 

 

Enligt ICA Gruppen (2016) är kunderna i topp bland de mest betydande intressenterna, vilket 

även R.Larsson (2017) poängterar i citatet:  
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”I grunden så har vi i vår affärsidé kommit fram till att vi vill vara den bästa matbutiken och 

ge den bästa matupplevelsen till de bästa öppettiderna med den trevligaste personalen med 

kunden i fokus.” 

(R.Larsson, 2017) 

 

På ICA Gruppen (2016) kan man utläsa att för att upprätthålla en dialog med dessa intressenter 

krävs främst kundkontakt via butikerna, information i ICAs kundtidningar samt webbsidor och 

sortimentanpassning på lokala nivåer. Vid dialog med kunderna står frågor som exempelvis 

närproducerad mat, hälsosam livsstil samt miljöanpassat, hälsosamt och etiskt sortiment i fokus. 

Ytterligare en kategori av väsentliga intressenter för dem är medarbetare och ägare. Dialog med 

dessa förs främst via medarbetarsamtal och styrelsemöten där kompetensutveckling, 

arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet samt lönsamhet står i fokus. En annan kategori av intressenter 

som är av stor vikt för ICA är leverantörer. Dialog sker via leverantörskontakter samt revisioner 

där bland annat livsmedelssäkerhet, klimatpåverkan samt ansvarsfulla inköp och socialt ansvar 

diskuteras.   

 

4.5 Företagens ekonomiska lönsamhet 
 

4.5.1 Coop Sverige AB 

Coop Sveriges ekonomiska siffror presenteras nedan i tabellen och följs av en kort förklaring: 

MKr År 2014 År 2015 År 2016 

Nettoomsättning 34 161 23 245 31 553 

Rörelseresultat -306 140 172 

Tabell 3. Coop Sveriges ekonomiska siffror över tre års tid (Coop Sverige årsredovisning, 2016). 

 

Ett företags nettoomsättning innebär de sammanlagda försäljningsintäkterna efter att det gjorts 

avdrag för eventuella skatter och moms som är direkt kopplad till omsättningen. 

Nettoomsättningen visar i stora drag hur det går för företag med hänsyn till företagets inkomster 

(E-conomic, u.å). Ur tabellen kan det tydas att nettoomsättningen för Coop Sverige över tiden 

2014–2016 både dalat och ökat. Minskningen under 2015 är en konsekvens av, enligt Coop 

Sveriges årsredovisning (2015), bland annat prissänkning av produkter i sortimentet, stängda 

butiker samt omställning av referensbutiker. Företags rörelseresultat utgörs av organisationens 

vinst före avdrag för eventuella skatter och räntor, alltså differensen mellan företagets intäkter 

och kostnader (Företagsvärdering, u.å.). Tabellen ovan visar att Coop Sveriges rörelseresultat 

ökat markant över tid, från att ligga på negativt år 2014 till att vara positivt år 2016. Innebörden 

av dessa siffror beror främst på, enligt Coop Sveriges årsredovisning (2015), förbättrad 

butiksdrift, effektiviserad logistik samt marginalförstärkning. 

 

I Coop Sveriges årsredovisning (2015) beskrivs det att matvarubutikerna står för cirka 15 

procent av det totala matsvinnet i Sverige, vilket varken är miljömässigt hållbart eller 

ekonomiskt lönsamt. Coop Sveriges strategi för att tackla detta problem är bland annat genom 

att optimera inköpsvolymerna, sänka priser på varor som närmar sig ”bäst-före-datum” för att 
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få dessa sålda samt samarbeta med lokala kvinnojourer, kyrkor och härbärgen dit visst svinn 

skänks. På frukt- och grönsaksavdelningen har man sedan 2015 arbetat med ett initiativ kallat 

”Knasiga Grönsaker” för att minska matsvinnet. Innebörden med detta initiativ är att sälja 

frukter och grönsaker som ratas redan i produktionsledet på grund av sitt utseende. Enligt Coop 

Sverige är det inte ett hållbart tänk att rata dessa frukter och grönsaker och väljer därför att sälja 

dessa i butik till cirka 25 procent lägre pris (Coop Sverige årsredovisning, 2015).   

 

I intervju med K. Hajj (2017) och M. Peterson (2017) talas det om Coop Forum i Varbergs 

arbete med CSR. De berättar att förutom de miljömässiga vinsterna som kan göras via CSR-

arbetet så handlar det många gånger om den ekonomiska lönsamheten också. Som tidigare 

nämnt anpassar de sitt frukt- och grönsakssortiment efter att kunderna efterfrågar 

miljöcertifierade produkter samt till stor del vad som erbjuds av lokala leverantörer. K. Hajj 

(2017) tycker dock att detta är en balansgång när de ekonomiska aspekterna ska vägas in 

eftersom inköpen måste vara lönsamma. Är kostnadsmarginalerna för stora mellan exempelvis 

ekologiska bananer jämfört med de oekologiska kommer kunderna att välja det billigare 

alternativet, oavsett vad de tidigare efterfrågat. K. Hajj (2017) berättar vidare att förr var dessa 

marginaler mycket större men har med tiden minskat, kanske på grund av att det numer odlas 

större kvantiteter av ekologiska frukter och grönsaker. De minskade marginalerna har därför 

gjort att det numer ofta är lönsamt att köpa in ekologiska varor på längre sikt, flikar M. Peterson 

(2017) in, vilket han även tror gäller för de flesta Coop butikerna i Sverige. 

 

4.5.2 ICA Gruppen AB 

Nedan visas ICA Gruppens nettoomsättning och rörelseresultat i en tabell: 

Mkr År 2014 År 2015 År 2016 

Nettoomsättning 69 248 72 642 74 050 

Rörelseresultat 3 228 3 366 3 504 

Tabell 4. ICA Gruppens ekonomiska siffror över tre års tid (ICA Gruppen årsredovisning, 2016). 

 

Tabellen visar en försiktig men stabil ökning över åren 2014-2016 både när det gäller 

nettoomsättningen och rörelseresultatet. Nettoomsättningen ökade med 2% under 2016, främst 

tack vare nyöppnade butiker och partihandelsförsäljning. Rörelseresultatet steg med 4,1% trots 

ökade investeringar i marknadsföring och högre logistikkostnader (ICAs, 2016).  

 

ICA Gruppen skriver i sin årsredovisning (2016) att det har varit ett bra år för dem. De har en 

stark finansiell ställning vilket gör det möjligt för dem att fortsätta satsa och investera hållbart. 

  

”Vi har idag en stabil plattform som skapar goda förutsättningar för en hållbar lönsam tillväxt 

även framöver och vi har en tydlig idé om hur vi vill utveckla oss, både som enskilda delar och 

som helhet.”  

(ICA Gruppens årsredovisning, 2016) 
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Arbetet med CSR innebär för butikernas del att köpa in fler och nya ekologiska produkter, detta 

påverkar butikens lönsamhet på olika vis. Att lansera nya produkter innebär alltid en risk för 

ökat svinn om kunderna inte köper dem, ekologiska produkter har dessutom sämre hållbarhet 

än “vanliga” produkter, skriver N. Niklasson (2017). År 2016 låg procentsatsen på 2,97 på frukt, 

berättar R. Larsson (2017). På ICA Kvantum i Stenungsund arbetas det stenhårt med att minska 

svinnet, till exempel så säljs varor med kort utgångsdatum till ett billigare pris. Totalt sett 

slänger de rätt mycket sopor, brännbart, kylt avfall och wellpapp, man kan tycka att vi inte 

borde slänga någonting, att allt borde återvinnas men det är klurigt. Det är inte alltid det sunda 

förnuftet med miljötänk kontra livsmedelscertifiering kontra myndigheter går ihop, så där gäller 

det att försöka göra smarta avvägningar.  

 

”Men vi kan inte backa nu, det är ett viktigt arbete som vi vill vara delaktiga i!” 

(R. Larsson, 2017) 

 

Det är alltid svårt att få nya produkter att sälja, oavsett om de är ekologiska eller inte, men 

särskilt om den är ekologisk och därmed har ett högre pris. 

”Vi har en bestämd procentsats som vi lägger på alla varor, den procentsatsen sänker vi på 

vissa ekologiska varor för att de inte ska vara så mycket dyrare. Även där tappar vi intäkter, 

men när en produkt säljer bra vinner vi på det i det långa loppet, då har vi nöjda kunder.” 

(N. Niklasson 2017). 

  



 32 

5. Analys 

I analyskapitlet förs en diskussion där de teorier och modeller som tidigare 

redovisats kopplas samman med den empiriska datan från intervjuer och 

årsredovisningar. Analysen är till för att leda fram till en slutsats som besvarar 

uppsatsens frågeställningar. 

 

5.1 Analys av företagens CSR-arbete 
 

5.1.1 Analys om Triple Bottom Line 

Teorin Triple Bottom Line syftar till företags ansvarstagande utifrån tre ansvarsområden, 

närmare bestämt det ekonomiska, det miljömässiga samt det sociala. För att företag ska 

optimera användandet av de tre ansvarsområdena samt att det ska vara ett långsiktigt hållbart 

arbete bör dessa vara i balans med varandra (Grankvist, 2009). För de båda företagen som ingår 

i fallstudien, Coop Sverige och ICA Gruppen, betonar de främst genom sina respektive 

årsredovisningar, men som även intygas i personlig kommunikation med medarbetare i de valda 

butikerna, att de arbetar aktivt med hållbarhetsarbete och ställer krav på sina respektive 

leverantörer. 

 

På Coop Sverige är miljömässigt arbete av stor vikt för hela koncernen eftersom det anses vara 

”en del av vårt DNA” (Coop Sverige årsredovisning, 2016). Ett stort arbete som fortlöper fram 

till år 2020 i Coop Sveriges organisation är den strategi som koncernen tillsammans med FN:s 

Global Compact. Tillsammans har de utvecklat en strategi för hållbar utveckling innehållande 

målen och prioriteringarna: God Hälsa, Miljöhänsyn, Djurvälfärd, Kemikaliekontroll, Rättvis 

Handel samt Socialt ansvarstagande.  

 

ICA Gruppen har satt upp tre stora hållbarhetsmål för företaget, två av dessa handlar om 

företagets leverantörer. 100 procent av de egna varorna som levereras från högriskländer skall 

vara socialt reviderade samt att 80 procent av de egna varorna totalt ska vara 

kvalitetscertifierade (ICA Gruppens årsredovisning, 2016). R. Larsson (2017) på ICA kvantum 

i Stenungsund berättar att då de är livsmedelscertifierade är alla deras leverantörer godkända 

av ICA. 

 

5.1.2 Analys om Carrolls Pyramid 

År 1991 presenterade Archie Carroll en modell för företag att nyttja i sitt arbete med socialt 

ansvar som kom att kallas Carrolls Pyramid. Modellen syftar till att definiera begreppet CSR 

samt ge förklaringen om hur och varför ett företag ska arbeta med sitt sociala ansvar genom 

grundpelarna ekonomiskt-, juridiskt-, etiskt- samt filantropiskt ansvar (Carroll, 1991). 

 

Det ekonomiska ansvaret innebär att företag ska ta det ekonomiska ansvaret på stort allvar 

eftersom det är den grundläggande pelaren för att verksamheten ska överleva enligt Carroll 

(1991). Detta gör Coop Sverige genom att köpa in produkter på dels frukt och 

grönsaksavdelningen och dels hela butiken som kunder efterfrågar. Finns det en efterfrågan 
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finns det även en marknad för detta (Coop Sverige årsredovisning, 2016). Även ICA Gruppen 

vill i största mån tillfredsställa kundens önskemål och efterfrågan genom inköp av olika 

ekologiska varor (ICA Gruppen årsredovisning, 2016). I intervju med K.Hajj från Coop Forum, 

Varberg (2017) och R.Larsson från ICA Kvantum, Stenungsund (2017) intygar de båda 

respondenterna att kundernas efterfrågan är av stor relevans eftersom det är kunderna som får 

verksamheten att överleva ekonomiskt.  

 

Det juridiska ansvaret innefattar att företag ska följa de lagar och förordningar som regeringen 

beslutat ska följas (Carroll, 1991). Genom att köpa in frukt och grönsaker som är 

miljöcertifierade med exempelvis Fairtrade-certifieringen och KRAV-certifieringen bidrar 

Coop Sverige till arbetet med detta ansvar, eftersom vissa krav inom dessa märkningar är 

baserade på svenska och internationella lagar. R. Larsson (2017) på ICA Kvantum, 

Stenungsund berättar att de olika miljöcertifieringarna är frivilliga då de ligger över lagen, lagen 

ska alla följa men vi bör även sträva efter att göra mer än lagen kräver. ICA-koncernen ingår i 

FNs företagsinitiativ Global Compact, där de tar hänsyn till FNs tio principer inom områdena 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt bekämpning av korruption (ICA Gruppens 

årsredovisning, 2016). 

 

Det etiska ansvaret om vad som är moraliskt rätt och fel enligt samhällets invånare, även om 

det, till skillnad från det juridiska, inte är skrivet i lag (Carroll, 1991). Detta är ett ack så viktigt 

ansvar eftersom det är krav som ställs från företags intressenter. På Coop Sverige lyssnar man 

mycket till vad kunder säger och efterfrågar vilket visas i det sortiment som erbjuds i butikerna. 

Trots att hälften av Coops butiker i Sverige styrs av koncernens ledning har de än dock relativt 

fria tyglar när det kommer till inköp av sitt sortiment, främst för att det ska attrahera butikens 

lokala kunder (K. Hajj, 2017). Varje ICA-butik är sin egen och bestämmer själv över 

sortimentet. Det finns därför stora möjligheter att anpassa sortimentet till kundernas efterfrågan 

på närproducerade och ekologiska produkter, vilket sällan utgörs av oetiska produkter (R. 

Larsson, 2017). Då konsumenterna idag blir alltmer medvetna om hur och var produkterna har 

producerats samt hur bra arbetsförhållanden producenterna har. Därmed blir det allt viktigare 

för företagen att visa att de driver dessa frågor, för att stärka både varumärke och sitt “ansikte 

utåt” (ICA Gruppens årsredovisning, 2016) 

 

Det filantropiska ansvaret innebär att företag, helt frivilligt, engagerar sig i aktiviteter av 

välgörande ändamål (Carroll, 1991). Detta arbete är något som skiljer sig från butik till butik 

eftersom det dels är beroende av vad lokala kunder efterfrågar, samt dels beroende av butikens 

ekonomi. På Coop Forum i Varberg är man väldigt mån om att arbeta med filantropiska 

ändamål genom att exempelvis sponsra olika lokala idrottsföreningar. Anledningen till detta 

aktiva arbete är för att få en bättre profil gentemot sina kunder och synas i kommunen (M. 

Petersson, 2017). Även ICA Kvantum i Stenungsund sponsrar de lokala föreningslivet, för att 

synas och ställa upp för de lokala föreningslivet (R. Larsson, 2017). 
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5.2 Analys av drivkrafterna bakom CSR-arbetet 
 

5.2.1 Analys om företagens intressenter 

Genom intressentmodellen kan företag identifiera sina intressenter för att sedan rangordna dem. 

Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2015) kan företags intressenter delas in i två 

kategorier, primära och sekundära. De primära intressenterna är de som ur företagets perspektiv 

är nödvändiga för företagets överlevnad, till exempel kunder och aktieägare. De sekundära 

intressenterna påverkar inte företagets överlevnad direkt i någon större utsträckning och de kan 

vara både positiva och negativa för företaget. 1984 introducerades intressentmodellen av 

Freeman (1984) för att hjälpa företag att identifiera sina viktigaste intressenter. 

 

De båda företagen Coop Sverige och ICA Gruppen ser sina kunder och medarbetare som de 

mest primära intressenterna, vilket skrivs på respektive företags hemsidor och årsredovisningar 

samt intygas av samtliga respondenter ur butikernas perspektiv. Arbetet med att upprätthålla en 

dialog med dessa är av stor vikt då företagen inte överlever utan dem på längre sikt. Enligt de 

båda företagens årsredovisningar arbetar de ständigt med att identifiera vilka som är deras 

viktigaste intressenter samt hur de arbetar för att skapa goda relationer med dessa. Detta arbete 

görs i likhet med Freemans (1984) vision med intressentmodellen; att identifiera sina viktigaste 

intressenter för att sedan arbeta för att tillgodose deras behov för att skapa goda relationer med 

dessa samt stärka sina konkurrensfördelar. Däremot finns det inget som tyder på att de båda 

företagen lägger någon större vikt vid just primära och sekundära intressenter, det verkar vilja 

rangordna sina respektive intressenter uppifrån och ner istället.  

 

5.2.2 Analys om företagens ekonomiska lönsamhet 

Enligt Ola Löhman och Daniel Steinholtz (2003) ska CSR-arbetet vara frivilligt och ska därmed 

inte endast handla om samhällets bästa då risken att företags egen utveckling kan bortses. Det 

ska vara ett arbete för företag som strävar efter att vara långsiktigt ekonomiskt lönsamt 

samtidigt som det bidrar till ett bättre samhälle samt ger en god relation till sina intressenter. 

Detta är något som författarna Grankvist (2009) och Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) 

styrker när de påpekar att arbetet med CSR är lönsamt för företag på lång sikt. 

 

Att arbetet med CSR är lönsamt på lång sikt är något som speglas i de båda företagen i denna 

studie, främst utifrån vad som framkommit ur intervjuer. Samtliga respondenter i de två 

butikerna Coop Forum i Varberg och ICA Kvantum i Stenungsund anser att det är svårt att 

lansera en ny produkt, oavsett om den är ekologisk eller inte, men särskilt om den är ekologisk 

då en därmed har ett högre pris. Är kostnadsdifferensen för stor mellan exempelvis ekologiska 

bananer jämfört med oekologiska väljer kunden med största sannolikhet den billigaste. 

Respondenterna berättar att de har en bestämd procentsats/marginal som läggs på varje produkt, 

den procentsatsen sänks på de flesta ekologiska produkter för att prisdifferensen inte ska vara 

så stor. Även inköpspris från grossister och leverantörer har minskat de senaste åren, detta kan 

bero på att större kvantiteter ekologiska produkter odlas då efterfrågan blivit så mycket större. 

 

”De minskade marginalerna har därför gjort att det numer ofta är lönsamt att köpa in 

ekologiska varor på längre sikt.” 
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(M. Peterson, 2017) 

  

”När en produkt säljer bra vinner vi på det i det långa loppet, då har vi nöjda kunder.” 

(N. Niklasson, 2017). 

 

N. Niklasson (2017) berättar att arbetet med CSR för ICA butikernas räkning till störst del 

handlar om vilka produkter som väljs att köpas in, ekologiska eller inte och att det påverkar 

butikens lönsamhet på olika vis. Att lansera nya produkter innebär alltid en ökad risk för svinn 

om kunderna inte konsumerar varan. Då de ekologiska produkterna dessutom har sämre 

hållbarhet påverkar det ytterligare. I Coop Sveriges årsredovisning (2015) beskrivs en strategi 

för att minska matsvinnet där de säljer de ”Knasiga Grönsakerna” till ett lägre pris. Detta kan 

ses som intäkter som annars inte tillkommit i redovisningen då de i annat fall hade slängts. 

  

5.2.3 Analys om ytterligare drivkrafter 

Genom att ha miljöcertifierade varor i butikerna tar både Coop Sverige och ICA Gruppen sitt 

samhällsansvar på ett antal olika sätt. De olika miljöcertifierade varorna uppfyller en rad olika 

krav som tar hänsyn till social-, ekonomisk- samt miljömässig hållbar utveckling. Den sociala 

aspekten handlar om individen/medarbetaren/odlaren och hans eller hennes hälsa. Den 

ekonomiska aspekten innebär främst att odlarna får tillgång till en internationell marknad där 

möjligheterna ökar för en tryggare försörjning samt högre löner. Den miljömässiga aspekten 

innebär förbud mot skadliga bekämpningsmedel, samt att ta ansvar för vattenförbrukning och 

den biologiska mångfalden. KRAV-, Fairtrade-, Rainforest Alliance-, Svenskt Sigill och 

Nyckelhålet är alla miljöcertifieringar som tar hänsyn till ett eller flera av dessa tre aspekter på 

hållbar utveckling. 

 

KRAV-märkta produkter har bland annat tagit det sociala ansvaret för att skydda medarbetarna 

på de KRAV-certifierade företagen. Fairtrade- och Rainforest Alliance-märkta produkter 

uppfyller kriterier som tar hänsyn till både social-, ekonomisk- samt miljömässig hållbar 

utveckling Medan Svenskt Sigills märkning mer tar hänsyn till ursprung och miljöpåverkan och 

Nyckelhålet främst till människans hälsa. Både Coop Sverige och ICA Gruppen har ett stort 

utbud av miljömärkta produkter. 
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6. Slutsats 
I detta kapitlet presenteras de slutsatser som uppsatsens analysdelar har kommit fram 

till efter att teorier och empiri ställts emot varandra. Slutsatskapitlet inleds med att 

diskutera analyskpitlet för att leda fram till studiens resultat. Avslutningsvis diskuteras 

tankar kring framtida forskning. 

 

6.1 Diskussion om företagens CSR-arbete 
I analysen kopplar vi samman de valda teorierna med den insamlade empirin om 

dagligvaruföretagen Coop Sverige och ICA Gruppens arbete med CSR. En av de valda 

teorierna, Triple Bottom Line, är en teori som de båda företagen faktiskt tillämpar utan att själva 

behöver vara medvetna om det. Detta är något som dels syns i de båda företagens respektive 

årsredovisningar, men också vad som kommit som resultat ur de intervjuer som gjorts. Teorin 

TBL syftar till en balans mellan företags ekonomiska-, miljömässiga- samt sociala 

ansvarstagande för att generera ett långsiktigt hållbart arbete. Genom att de båda företagen har 

tagit fram hållbarhetsmål som ska tillämpas i respektive organisation kan det anses som att de 

upprättar sitt ansvarstagande enligt TBL. 

  

En andra teori som belyses i teorikapitlet är Carrolls Pyramid, en modell med syftet att definiera 

begreppet CSR genom fyra grundpelare; ekonomiskt-, juridiskt-, etiskt- samt filantropiskt 

ansvar. Genom en jämförelse mellan de olika ansvaren och de båda företagens arbete med CSR 

kan man se ett samband mellan teorin och praktiken. Både Coop Sverige och ICA Gruppen 

anpassar stora delar av sitt sortiment utifrån vad kunderna efterfrågar, eftersom det är kunderna 

som genererar intäkterna till butikerna och bör därför vara tillfredsställda. De båda företagen 

ser det ekonomiska värdet i kunderna och tar därför sitt ansvar. Genom att de båda företagen 

väljer frukt och grönsaker som är miljöcertifierade bidrar de till det juridiska ansvaret eftersom 

certifieringarna bygger på lagar. Det etiska ansvaret tas genom att de båda företagen, återigen, 

anpassar sitt sortiment utifrån vad kunderna anser vara moraliskt rätt. Slutligen tar de båda 

företagen sitt filantropiska ansvar genom att enskilda butiker engagerar sig lokalt i välgörande 

ändamål, exempelvis genom att sponsra lokala idrottsföreningar.  

 

6.2 Diskussion om drivkrafterna bakom företagens CSR-arbete 
En teori som behandlas i studien är intressentmodellen. Sambandet mellan denna teori och 

verkligheten ses tydligt i de båda företagens respektive årsredovisningar, men även vid 

intervjuer med butikerna. Både teori och praktik visar på att den mest primära intressenten är 

kunden. Under studiens gång har kunden hela tiden stått i fokus, oavsett om man läst de båda 

företagens respektive årsredovisningar eller pratat med personer som jobbar i de valda 

butikerna. Vid inköp av frukter och grönsaker till de båda butikerna är kundens efterfrågan av 

största vikt. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att en drivkraft till de båda företagens arbete 

med CSR är kunden. 

 

Om då arbetet med CSR är lönsamt eller inte för företag beror på hur begreppet tillämpas. En 

rad författare menar att CSR är lönsamt om man ger det lite tid och ser arbetet som långsiktigt. 
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I denna studie kan CSR ses som lönsamt eftersom de studerade företagen Coop Sverige och 

ICA Gruppen dels påpekar det i sina respektive årsredovisningar samt att det påvisas i intervju. 

Precis som många författare och forskare säger, att begreppet ska tillämpas på lång sikt, så kan 

man se utifrån studiens analys att tillämpningen av CSR-arbete i praktiken inte genererar 

särskilt mycket lönsamhet till en början men långsiktigt gör det. En organisations arbeten som 

resulterar i ökad lönsamhet bör alltså ses som en drivkraft.  

 

6.3 Resultat 
I uppsatsens inledande kapitel presenteras de frågeställningar som syftet varit att besvara. 

Nedan redogörs frågeställningarna och de svar som analyserats fram i diskussionen med hjälp 

av den teorin och empirin som redovisats i uppsatsens tidigare kapitel. 

 

Hur går CSR-arbetet till på frukt- och grönsaksavdelningarna i de svenska 

dagligvarubutikerna, samt vilka är de bakomliggande drivkrafterna till detta arbete? 

 

Arbetet med konceptet CSR behandlas relativt likt i fallstudiens två koncerner, Coop Sverige 

och ICA Gruppen. Båda företagen arbetar efter uppsatta mål för att bemöta sina intressenters 

efterfrågan om ett hållbart arbete. Noga val av sortiment på frukt- och grönsaksavdelningen 

innehållande produkter som är miljöcertifierade är ett exempel på ett aktivt CSR-arbete i de 

båda företagen. Drivkrafterna har primärt bestämts till kundernas efterfrågan och sekundärt till 

den långsiktigt ekonomiska lönsamheten.  

 

Hur har CSR-arbetet påverkat svenska dagligvarubutikers ekonomiska lönsamhet på frukt- och 

grönsaksavdelningen? 

 

Arbetet med CSR har påverkat den ekonomiska lönsamheten på de båda företagens respektive 

frukt- och grönsaksavdelning på olika sätt. För att besvara denna frågeställning har svar på 

intervjuer i de två butikerna, Coop Forum i Varberg och ICA Kvantum i Stenungsund, valts att 

analyseras i första hand. Utifrån respondenternas svar har marginalerna till en början visat sig 

vara för stora för att företagen ska tjäna pengar på att köpa in ekologiska produkter. Genom att 

företagen istället tänker långsiktigt, minskar marginalerna samt tillfredsställer sina kunder har 

CSR-arbetet visat sig vara ekonomiskt lönsamt.  

 

6.4 Framtida forskning 
I denna studie har undersökning gjorts på två marknadsledande dagligföretag, Coop Sverige 

och ICA Gruppen, och deras respektive frukt- och grönsaksavdelning. Ett förslag på fortsatt 

forskning är att studera hur CSR-arbetet ser ut i dagligvarubutiker internationellt jämfört med 

de på den svenska marknaden. Det vore intressant att se vilka likheter och skillnader det finns 

på CSR-arbete inom dagligvarubutiker belägna i länder med olika BNP, kulturer eller andra 

ekonomiska förutsättningar. 

 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att genomföra en studie inom samma bransch, alltså 

dagligvaruhandel, men på en annan avdelning i butikerna. Denna studie handlar som bekant om 
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frukt- och grönsaksavdelningens CSR-arbete, men som nämnts i uppsatsen så består butikerna 

av olika avdelningar. Exempel på avdelning som kunnat studeras är mejeriavdelningen. Hur 

arbetar butikerna med CSR-relaterade frågor vid inköp av mejeriprodukter? I dagsläget har det 

uppkommit mer närproducerade mejeriprodukter på avdelningen samt nya lösningar på 

förpackningar. Hur kan detta ha påverkat butikernas lönsamhet samt vad ligger bakom detta 

förändrade sortiment? 

Köttavdelningen hade också varit intressant att titta närmare på och hur den förändras på grund 

av CSR-arbetet och en inriktning på mer närproducerade produkter. Som nämnts i denna studie 

föreslår Livsmedelsverket för en hållbar matkonsumtion att exempelvis kött bör ersättas med 

frukt och grönsaker. Hur påverkar detta då köttavdelningen, marknaden och den ekonomiska, 

sociala och miljömässiga hållbarheten?  
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I 
 

 

Bilaga 

Intervjuguide 
 

Till butiksägare 
 

Berätta lite om dig själv och din butik. Hur länge du arbetat i butiken, har ni några mål 

inom hållbart arbete i er butik? Ge gärna exempel 

 

Vad vi förstått det som finns det befintliga krav och regler för hur en butiks sortiment 

ska se ut!? 

● ge gärna exempel på vilka krav det kan röra sig om, om du vet något om det. 

Ekonomiska, miljömässiga och sociala? 
● Bryr ni er om hur era konkurrenters sortiment ser ut? 

● Arbetar ni med något frivilligt hållbart arbete utöver dessa krav, något projekt eller 

liknande? 
 

Vad är din roll/vad kan du göra i arbetet med miljömässig hållbarhet? 

● Har du som butiksägare något inflytande på ledningen i koncernen? 
 

Vi har märkt att ert sortiment har utvecklats en del genom åren. Nu mer har ni fler 

ekologiska valmöjligheter än tidigare. Hur kommer det sig att ni breddat/bytt ut ert 

sortiment. 

● Kan det ha med kraven och reglerna att göra eller är det egna initiativ från butiken 

eller beror det på intressenters önskan? 

● Har breddningen/utbytet påverkat den ekonomiska vinningen för er butik? 
 

Är det något mer du vill tillägga som kan vara av vikt för vår studie? 
 

Till inköpsansvarig på respektive företag 
 

Berätta lite om dig själv, vad har du som inköpare för ansvar i er butik? 

 

Hur mycket får du som inköpare styra över när du ska beställa varor? 

● Relativt fria tyglar eller strikt från ledningen? 

 

När du står i ett val mellan två liknande produkter från olika märken. Den ena är 

miljömärkt och den andra inte. 

● Hur resonerar man i en sådan situation? 
● Kan exempelvis kundernas efterfrågan styra? Vilka varor konkurrenter köper in? 

Ekonomin? “Ansiktet utåt”? 
 

Att dagligvarubutiker köper in mer miljöcertifierade varor är ingen hemlighet. Hur tror 

du att det påverkar den ekonomiska lönsamheten för butiken? 

 

Är det något mer du vill tillägga som kan vara av vikt för vår studie? 
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