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Sammanfattning 
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Syfte:                                      Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad svenska            

     dagligvaruhandelsföretag har för Corporate social responsibility    

- profiler i dagsläget.  Vidare ämnade vi undersöka hur 

företagen har valt att kommunicera ut dessa profiler men också 

om de lyckas kommunicera ut dessa till sina konsumenter. 

 

  

Metod: I vår metod valde vi att lägga tyngdpunkten på en kvantitativ 

undersökning då detta tedde sig mest användbart. Denna bestod 

av en enkät som ifylldes av livsmedelskonsumenter. Dock 

genomfördes även en mindre kvalitativ undersökning i form av 

telefonintervjuer med de berörda företagen.  

 

Slutsatser: Den första frågeställningen var nödvändig för att ge läsaren en 

möjlighet att förstå och utan detta underlag hade det även blivit 

svårt att påvisa någon form av logik. Alltså drogs inga djupare 

slutsatser från denna. Vår andra frågeställning visade att båda 
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företagen använder flera olika kanaler för att förmedla sina 

profiler. Dock var Internet den flitigast använda. En generell 

slutsats vi drog för vår tredje frågeställning var att 

konsumenterna inte visste speciellt mycket om företagens 

samhällsengagemang. På vissa punkter fanns det viss kunskap 

men generellt sett var den dålig.  
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1. Problemdiskussion 

 

Etik och moral inom företags beteende är ett ämne som är ständigt aktuellt och har troligtvis 

varit så ända sedan den moderna handelns begynnelse. Mången gång har ledande 

beslutsfattare handlat på omoraliska och självgynnande sätt, företag använt sig av billig 

arbetskraft från U-länder som arbetar under hemska förhållanden och lantbrukare använt sig 

av undermåliga transportsätt för kreatur. Men det blir allt vanligare att företag tar ett ansvar 

mot samhället, miljön och de människor och djur som lever i den. Detta brukar benämnas 

”corporate social responsibility” (härifrån refererat till som ”CSR”). CSR är ett begrepp som 

har utvecklats sen 1930 – talet men den moderna eran anses ha tagit sin början 1953 när 

Howard R. Bowen skrev sin bok Social responsibilities of the businessman (Carroll, 1979). 

Fast idag har CSR fått en nyrännessäns och, anser vi, är troligtvis mer aktuellt än någonsin.   

 

Det finns flera faktorer som bidrar till att ett CSR – program inom verksamheten kan bidra till 

positiva efterföljder. Varumärke är något som ofta förknippas med CSR och är behandlat i 

flertalet forskningsrapporter. Ron Irwin och Tim Kitchin hävdar att varumärken i allt större 

utsträckning kopplas till arbetet med CSR och det kan vara ett resultat av att konsumenterna i 

allt större utsträckning tar hänsyn till de ”mjuka värdena”, såsom etik och djurens välmående, 

kopplade till företagen. Om detta är en konsekvens av det allt större informationsflödet som 

råder ute i samhället eller konsumenternas förmåga att granska de värderingar som är 

kopplade till varumärket låter vi vara osagt. Irwin (2002) diskuterar detta och hävdar att 

företag som lyckas koppla sina CSR - program till traditionell varumärkesutveckling lyckas i 

större utsträckning differentiera sig från sina konkurrenter. Att CSR är med och påverkar 

företagens varumärkesutveckling påvisas även av Löhman och Steinholtz (2003).  

 

Vidare säger Kitchin (2003) att det är ovanligt att företag använder CSR i sin marknadsföring 

med intentionen att det skall bli ekonomiskt lönsamt medan Klein och Dawar (2004) hävdar 

att detta bidrar till lönsamheten hos företag och därför bör nyttjas. Klein och Dawar får 

medhåll från bl.a. Creyer och Ross Jr. (1997), Key och Popkin (1998), Waddock och Graves 

(1997) och Pava och Krausz (1996) som alla hävdar samma sak.  
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Undersökningen gjord av Creyer och Ross Jr. (1997) visade också andra intressanta resultat. 

Den visade att konsumenter tar hänsyn till etiska och moraliska aspekter i sitt köpbeteende 

men också att konsumenter förväntar sig att företag ska handla etiskt och är beredda att betala 

en högre summa för de varor som dessa företag producerar. I en artikel skriven av Nicholls 

(2002) påvisas det att det ovanstående idag även gäller dagligvarubranschen och att det blir 

allt vanligare att konsumenter tar hänsyn till etik och efterfrågar varor från den typen av 

företag. Detta är också något som har uppmärksammats av den stora allmänheten på senare år 

då media har exponerat dåliga förhållanden för bl.a. höns och boskap. Numera är det alltså 

inte bara experter som är insatta i området utan även gemene man. Detta är en av 

anledningarna till att området fångade vårt intresse, men också det faktum att vi faktiskt har 

hört väldigt lite om de åtgärder som har vidtagits. Om det nu har vidtagits några 

överhuvudtaget?  

 

Tidigare forskning som vi har tagit del av, förutom den ovan behandlade, har till stor del varit 

inriktad mot hur dagligvaruhandelsföretag behandlat etik och socialt ansvarstagande när det 

gäller egna varumärken i förhållande till leverantörernas varumärken (bl.a. Stadeus, 

Johansson, Anselmsson, Isaksson, 2004). Samma studie fokuserar på vilka dimensioner som 

påverkar konsumentens uppfattning av företagets image vad gäller socialt ansvarstagande. De 

klargör att det finns ett samband mellan socialt ansvarstagande och köpintention i 

djupfrysdisken.  

 

Om ett CSR – program ger lönsamhet och konsumenter önskar mer information om företags 

sociala ansvarstagande så bör det vara intressant att se i vilken utsträckning svenska 

dagligvaruhandelsföretag väljer att kommunicera ut dessa budskap. Dessutom är det intressant 

att undersöka hur pass väl företag lyckas att kommunicera sina CSR – argument till sina 

konsumenter. Det är trots allt mycket tid och pengar som läggs ned på att utforma och 

implementera deras CSR – program inom verksamheten. Då borde väl företagen se till att 

kommunicera detta på ett bra sätt?    

 

Alltså frågar vi oss: Hur kommunicerar dagligvaruhandelsföretag ut sina CSR - argument och 

hur pass väl lyckas de förmedla dessa till konsumenterna?  

Efter att ha studerat svenska dagligvaruhandelsföretags hemsidor har vi kunnat konstatera att 

det dock blivit mer regel än undantag att införa CSR – program inom företaget. Men som ett 

exempel på de brister som finns säger Anette Cerne i sin bok Integrating corporate social 
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responsibility with marketing strategies in retailing (2003) att COOP har en oklar 

positionering inom CSR och även planerna att implementera CSR är bristfälliga. Om CSR – 

strategin är oklar inom företaget för detta tankarna till hur omvärldens uppfattning om COOP, 

men även men även andra dagligvaruhandelsföretag, ser ut. Är konsumenterna 

överhuvudtaget medvetna om deras CSR - program eller vad de innebär och har för 

konsekvenser?  

 

Det första steget som måste tas för att kunna svara på dessa frågor som presenterats ovan är 

vilka faktiska CSR – profiler dagens dagligvaruhandelsföretag har. Genom att isolera de 

budskap som dessa företag sänder ut ges möjligheten att få en konkret feedback från 

konsumenternas gällande deras faktiska kunskap.  

 

1.1 Centrala begrepp  

I denna uppsats behandlas och diskuteras en uppsjö av CSR definitioner. Flertalet forskare 

och debattörer har försökt sig på en definition av begreppet CSR, men då det inte har 

etablerats en allmän vedertagen definition krävs här ett ställningstagande från 

uppsatsgruppens sida. I vår uppsats definieras CSR enligt följande: det ansvar företaget har i 

förhållande till samhället i stort, vilket innefattar förutom ansvaret att vara lönsamt följa lagen 

även att agera etiskt, moralist samt ta egna sociala pro-aktiva initiativ.   

    

Fler centrala begrepp som omnämns i uppsatsen är CSR – program och CSR – profiler, vilket 

även måste klargöras. Vårt förhållningssätt till ett företags CSR- program är följande:  

 

Ett företags CSR- program är ett samlingsbegrepp på de CSR- aktiviteter företaget väljer att 

bedriva. Innefattar företagets policy, det vill säga det ställningstagandet företaget väljer att 

ansluta sig till. Exempel på policys kan vara – Att företaget tar avstånd från genmanipulerade 

livsmedel och barnarbete. Vidare innefattar det också företagets CSR- strategi, dvs. hur 

företaget väljer att applicera sina policys i den dagliga driften.  

 

Begreppet CSR- profil ska ses som resultatet av ett företags CSR- program. Det vill säga hur 

har företaget införlivat och åskådliggjort det ställningstagande som valts att ta. 
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1.2 Problemformulering 

• Vad har svenska dagligvaruhandelsföretag för CSR - profiler per dags datum? 

• Hur kommunicerar de ut sina CSR - argument till konsumenterna i dagsläget? 

• Lyckas de kommunicera ut dessa argument på ett bra sätt? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad svenska dagligvaruhandelsföretag har för CSR 

– profiler i dagsläget. Vidare ämnar vi att undersöka hur företagen har valt att kommunicera 

ut dessa profiler men också om de lyckas kommunicera ut dessa till sina konsumenter.  

 

1.4 Avgränsningar 

Då den svenska dagligvarubranschen består av ett flertal aktörer så har det varit en omöjlighet 

att utföra analyser av samtliga. Detta arbete skulle bli på tok för omfattande skulle 

förmodligen snarare förvirra än klargöra för läsaren. Vårt val föll då på de två största 

aktörerna på den svenska marknaden vilka är ICA och COOP. Dessa är också allmänt kända 

hos gemene man vilket underlättade vårt undersökningsarbete.     

 

Vårt mål med denna uppsats har hela tiden varit att skapa en slags plattform där andra 

forskare kan ta vid. Förslag till eventuella förbättringar i kommunikationen mellan företagen 

och konsumenterna är alltså inget som behandlas av oss utan lämnas öppet för någon annan. 

Även faktisk lönsamhet är något som inte behandlas i denna uppsats. 

 

1.5 Målgrupp 

Vår rapport riktar sig framförallt till personer med en viss kunskap inom ekonomi, både 

företagare och studenter. Eftersom vi medvetet har jobbat enligt denna linje så har vi förbisett 

vissa begreppsförklaringar då de förefaller onödiga för oss och således även de som läser 

denna rapport.  
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2. Metod 

 

Metod kan sägas vara den hantverksmässiga sidan av den vetenskapliga verksamheten. Det är 

ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på och det hjälper oss att använda våra sinnen 

på ett mer disciplinerat och genomtänkt sätt än vad som förekommer i andra livssituationer 

(Halvorsen, 1992). 

  

Vi kommer alltså i detta avsnitt att redogöra för de tankesätt och framför allt de verktyg som 

vi har använt oss av vid författandet av denna uppsats. Det är även viktigt att resonemanget 

bakom material- och metodval tas upp (Lindblad, 1998) och det kommer vi att framföra i 

denna del.  

 

Bortom den tekniska biten förutsätter också denna typ av utredningar ett kritiskt och kreativt 

tankesätt. Detta innebär att ha en förmåga att vara nyfiken, se nya möjligheter och att våga 

ifrågasätta dessa möjligheters bärkraft (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Detta sätt att 

tänka är något som vi har anammat vid utförandet av våran undersökning och tanken är att det 

ska genomsyra hela uppsatsen för att på så sätt komma åt ett outforskat område och undvika 

repetition av redan genomförda undersökningar.  

 

Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997) framhäver också vikten av att som utredare sträva 

efter objektivitet, även om full objektivitet inte existerar. De kallar detta för ”begränsad 

objektivitet” och det kan uttryckas som att sträva efter en viss grad av; relevans i val av det 

man studerar, trolighet i slutsatser, neutralitet vid analys av undersökningsmaterialet och 

balans mellan olika intressen. Vi anser också att det är viktigt att sträva efter objektivitet och 

har därför även tagit till oss detta sätt att tänka under genomförandet av vår uppsats. 
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2.1 Övergripande arbetsmodell 

Denna modell utarbetade vi tidigt för att på så sätt disponera vårt arbete och få fram exakt vad 

vi behövde göra och hur det hängde samman i förhållande till vårt syfte. Modellen 

åskådliggör vår resa mot resultatet och hur vi resonerar runt de pusselbitar som skall fogas 

samman till vår helhet. Under resans gång har modellen givetvis fått justeras något då 

förutsättningar har förändrats. Vår arbetsmodell illustreras nedan:  

 

 

Figur 1: Övergripande arbetsmodell 

Modellens beståndsdelar kan delas in i två block. Det första blocket består av de två företag vi 

ämnat undersöka och det andra av konsumenterna. Till varje block har vi applicerat de 

övergripande teorierna och de metoder vi ansåg krävdes för att komma runt vårt syfte. Dessa 

beståndsdelar hjälpte oss att nå och förstå målet. 
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2.2 Metodöversikt 

 

2.2.1 De positivistiska och hermeneutiska synsätten 

De två viktigaste vetenskapliga förhållningssätten som existerar idag är positivismen och 

hermeneutiken. Positivismen utgår från en absolut kunskap som ideal medan hermeneutiken 

relativiserar kunskapen (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 

 

Positivismen har sina rötter i 1800-talets Frankrike där sociologen Auguste Comte menade att 

det gick att generera kunskap som var positiv och utvecklande för mänskligheten (Patel & 

Davidsson, 1991). Hans mål var att skapa en vetenskaplig metodologi som var lika för alla 

vetenskaper och han menade att den kunskap som söktes skulle vara verklig och tillgänglig 

för våra sinnen och vårt förnuft. Den skulle vara nyttig och kunna förbättra samhället och den 

var säker eftersom den byggde på iakttagelser som var logisk prövbara. Enligt positivismen 

finns alltså endast två källor till kunskap, nämligen det vi kan räkna ut med logiskt tänkande 

och det vi kan iaktta med våra sinnen (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 

 

Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats (Patel & Davidsson, 1991). Under 

1600- och 1700-talet var hermeneutiken en metod för att tolka bibeltexter men används 

numera inom många olika vetenskapliga discipliner och då främst inom human-, kultur- och 

samhällsvetenskap. Till skillnad från positivismen står här förståelse och tolkning i centrum. 

Hermeneutiker hävdar att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom 

att tolka hur existens kommer till uttryck i det skrivna och talande språket samt i människors 

handlingar och i mänskliga livsyttringar. Det finns inte någon bestämt utgångspunkt eller 

slutpunkt för tolkningsfasen utan helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse 

etc. utgör också en helhet som utvecklas och lever. Detta brukar benämnas den hermeneutiska 

spiralen.  

 

Hermeneutikern försöker se helheten i forskningsproblemet och ställer denna helhet i 

förhållande till delarna för att på så sätt nå fram till en så absolut förståelse som möjligt  

(Patel & Davidsson, 1991). Det viktigaste sättet att förstå är genom språket (Wiedersheim-

Paul & Eriksson, 1997). Om det inte finns ett gemensamt språk mellan de inblandade 

personerna eller om det finns stora skillnader betydelser de lägger i ord, t.ex. facktermer, blir 
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förståelsen svag. Alltså är dialogen mellan forskaren och forskningsobjektet central vid denna 

typ av forskning. 

 

Under skrivandet av denna uppsats har vi framförallt haft ett positivistiskt synsätt och agerat 

efter detta. Då vår problemställning är mer av en logisk art så tog vi tidigt beslutet att 

genomföra en enkätundersökning. Vi anser oss ha kunnat resonera oss fram till resultatet och 

det har aldrig varit frågan om någon djupare tolkning. Språket är således inte heller något som 

vi har behövt ta fast på i någon större utsträckning även om vi har genomfört ett par 

telefonintervjuer. Dessa intervjuer var endast till för att komplettera information som vi redan 

tagit del vilket innebär att de va relativt korta och därför hann ingen djupare relation med 

individerna uppstå. Således är resultaten från dessa intervjuer inget underlag för tolkning utan 

endast en liten del av våran helhet. Till större delen har alltså våran undersökning handlat om 

logiskt resonemang. 

 

2.2.2 Förklaringsmodeller 

Deduktion, induktion och abduktion är de tre modeller som det brukar lyftas fram i 

vetenskapliga sammanhang när det handlar om att förklara ett problem.  

 

Torsten Thurén beskriver i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare (2002) induktiv metod som 

att dra allmänna, generella slutsatser från empiriska fakta, vilket givetvis kräver en 

kvantifiering. 

 

Motsatsen till induktion kalla deduktion och innebär att forskaren går ”från teori till empiri”. 

Efter att forskaren samlat in nödvändig data görs en jämförelse av empirin med de 

förväntningar forskaren hade innan själva datainsamlingen (Jacobsen, 2002).  

 

En kombination av dessa båda brukar benämnas abduktion.  

 

I vår uppsats har vi använt oss av en form av abduktion, även om den största tyngden har lagts 

på den deduktiva biten. Vi har, som nämnt, visserligen genomfört telefonintervjuer med ICAs 

och COOPs informationsavdelningar men det är vår enkätundersökning med konsumenterna 

som har gett oss den mest relevanta och grundläggande datan. 
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2.2.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder  

Kvalitativa och kvantitativa metoder är två huvudmetodsystem när undersökningar skall 

genomföras. Den grundläggande likheten mellan dessa två system är att båda två är inriktade 

på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i. Förutom detta är nog skillnader lättare 

att se. Den största och grundläggande skillnaden är att vid kvantitativa metoder omvandlas 

informationen till siffror och mängder som sedan analyseras med statistik medan vid 

kvalitativa så är det forskarens uppfattning eller tolkning som är i förgrunden (Holme & 

Solvang, 1997). Alltså är kvantitativ metod positivismens verktyg medan den kvalitativa är 

hermeneutikens.       

 

Vi valde tidigt att genomföra vår undersökning med en kvantitativ metod av följande 

anledningar: 

 Generaliserbarhet 

 Standardisering 

 Precist 

 

Eftersom vi tidigt insåg att det var nödvändigt för oss att genomföra en större undersökning 

för att få bukt med vårt syfte så föll en kvantitativ enkät som ett naturligt val. Genom att 

standardisera upplägget gav detta oss möjligheten att generalisera och på så sätt få 

informationen i en väldigt precis form. Nackdelar med denna typ av undersökning är att det 

inte går att ändra upplägget när undersökning väl har tagit sin början och du kan inte heller 

vara helt säker på att den information du har tagit fram är helt relevant (Holme & Solvang, 

1997). Vi har tagit hänsyn till dessa nackdelar genom att rådfråga relevant litteratur vid 

utformandet av vår enkät. Vi ansåg också att en enkät var enda sättet att få bukt med vår 

problemställning då vi framförallt bredd och just generaliserbarhet.   

 

2.2.4 Tillvägagångssätt för den kvantitativa undersökningen 

Grovt sett kan tillvägagångssättet vid den kvantitativa undersökningen delas in i tre faser 

nämligen planeringsfasen, datainsamlingsfasen och analysfasen (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

2.2.4.1 Planeringsfasen 

Efter att vår problemställning och vårt syfte var framtaget (vi anser att det framgår i 

problemdiskussionen hur vi har kommit fram till detta syfte och anser inte att det är 
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nödvändigt att motivera detta ytterligare) så var det dags för oss att ta ställning till hur vi 

skulle genomföra vår undersökning. Valet föll, som nämnt tidigare, på en enkätundersökning 

där vi enbart höll oss till stängda frågor med bundna svarsalternativ. Vi tog inte med öppna 

frågor i formuläret då vår enkät var till för att mäta saklig kunskap och det var inte nödvändigt 

för våra respondenter att utveckla deras svar.. Därför ansåg vi det onödigt att ta med denna 

typ av frågor då de inte skulle tillföra någonting till vår undersökning, utan snarare försvåra 

den.  

 

För att testa enkäten genomförde vi också ett fåtal pilotstudier för att på så sätt hitta brister i 

formulärets utformning. Dessa respondenter påpekade att vissa frågor var otydligt 

formulerade och att frågorna i vissa fall kunde formuleras med enklare termer. Vi tog givetvis 

vara på denna kritik och korrigerade enkäten för att göra den så klar, enkelt och lätt att förstå 

som möjligt.     

 

2.2.4.2 Datainsamlingsfasen 

Vi valde att genomföra vår undersökning på konsumenter utanför butiker lokaliserade i 

Malmö och Lund. Detta främst på grund av tillgängligheten men också för att vi gjorde 

bedömningen att en undersökning genomförd där är lika rättvisande som en undersökning 

gjord någon annanstans i Sverige. Däremot kan svaren skilja sig något mellan storstad och 

landsbygd, men detta är något vi har valt att förbise då gjorde bedömningen att skillnaden i 

svarsinnehållet skulle vara försumbar. 

 

Vid själva datainsamlingen gick vi efter idén om kvoturval. Tanken är att få ett urval av 

människor som är representativt för populationen i bestämda avseenden (Trost, 1994). I vårt 

fall var dessa avseenden ålder och kön och vi gjorde detta urval i samband med utförandet av 

undersökningen.  

 

Vår urvalsgrupp bestod utav 100 respondenter varav 50 var ICA kunder och 50 var COOPs 

dito. Vi bedömde att det var ett lagom antal för att svara på vårt syfte och såg således ingen 

anledning att inkludera fler i undersökningen. Av dessa var 48% kvinnor och 52% män i ICAs 

fall sett till COOP var fördelningen 44% kvinnor och 56% män.  

 

Sett till ICAs åldersfördelning bland respondenterna uppnådde de ett medelvärde på 2,74, 

vilket enligt vår ålderskategorisering ger en medelålder mellan 25 och 34. Det skall dock 
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bemärkas att tonvikten ligger mot den övre delen av skalan, dvs. 30 och uppåt. 

Standardavvikelsen på 1,77 visar på att det finns en hög spridning mellan de uppsatta 

ålderskategorierna. Sett till COOP uppnådde vi ett medelvärde på 2,78 i förhållande till vår 

ålderskategorisering vilket också här tyder på en medelålder mellan 25 och 34 med tonvikt på 

30 och uppåt. Standardavvikelsen här ligger på 1,58 vilket även här tyder på en hög spridning 

mellan ålderskategorierna. Vi försökte erhålla svar från hälften kvinnor och hälften män som 

var jämt spritt över alla åldrar. Som synes lyckades vi inte fullt ut men vi anser ändå att 

urvalet av respondenter var tillräckligt nära vårt uppsatta mål för att kunna tillgodoräknas i 

vår undersökning.  

 

2.2.4.3 Analysfasen 

Redan under utformningen av enkäten hade vi i åtanke att våra svarsalternativ skulle 

bearbetas i någon form av statistikprogram. Det program som vi hade störst kännedom och 

kunskap om var SPSS, vilket vi också har valt att använda oss av. Föra att på ett effektivt sett 

kunna bearbeta den data som insamlas krävs det att de olika svarsalternativen kodas. Detta är 

något som bör beaktas redan under frågeformuleringen (Trost, 1994). Själva kodningen 

handlar om att översätta svarsalternativen till representativa siffror som kan matas in i statistik 

programmet. Exempel på sådan kodning kan vara att svarsalternativen ofta, ibland, sällan och 

aldrig förs in med siffrorna 1 till 4, där 1 är lika med ”ofta” och 4 är lika med ”sällan”.  

 

Den stora frågan under analysfasen är valet av hur resultatet från datainsamlingen skall 

presenteras. Här finns det en rad möjligheter för hur materialet kan behandlas och testas.  

Då vi använder oss av kvantitativa variabler dvs. numeriskt mätbara variabler ansåg vi det 

förnuftigt att använda sig av medelvärde och spridningen av detta medelvärde för att 

analysera våra variabler. Detta stöds också av Körner och Wahlgren som skriver:  

 

”För en kvantitativ variabel är det framförallt två egenskaper man vill mäta: 

observationernas genomsnitt och observationernas spridning kring detta genomsnitt” (Körner 

& Wahlgren, 2002) 

 

Ytterliggare ett alternativ för analys av vår datainsamling hade varit att använt sig av statistisk 

hypotesprövning. Men då detta kräver att ett antal variabler väljs ut för att testas mot varandra 

ansåg vi att vår bredd i analysen blir lidande. Vi vill helt enkelt få en större överblick över de 
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variabler som vi valt att undersöka därför väljer vi att koncentrera oss kring medelvärde och 

spridningen per variabel.  

 

2.3 Enkätens utförande 

Våra enkäter gjordes i två olika versioner där den ena var avsedd för COOP och den andra för 

ICA. Det är dock ingen avsevärd skillnad mellan dessa två då det i grund och botten är samma 

frågor i båda versionerna om än något modifierade för att passa respektive företag. På detta 

sätt är det lätt att jämföra resultaten mellan de två enkäterna.  

 

Vi startade enkäterna med ett några enkla sakfrågor som brukligt är. Efter detta fortsatte vi 

med 4 frågor som var till för att se hur pass aktiva våra respondenter var i att ta del av den 

information som företagen åskådliggör på olika sätt. Detta var intressant för att se om detta 

kunde kopplas till hur pass mycket respondenterna faktiskt visste om företagens CSR – 

aktiviteter. Det senare testades i de kvarvarande frågorna som vi delade in efter de områden vi 

ämnat undersöka kunskapen om. Först miljö, sedan hälsa, efter det kvalité och till sist etik- 

och samhällsansvar. 

 

2.3.1 Att betänka vid utformandet 

Vid utformandet av en enkät finns det vissa element som det bör tas hänsyn till för att nå bästa 

resultat. Dessa element diskuteras i Jan Trosts Enkätboken (1994). Vi har även tagit del av 

liknande litteratur men vi anser att Trost har funnit essensen i denna diskussion. Vissa element 

har vi bortsett ifrån då vi anser att dessa bara är relevanta då forskaren skickar ut enkäten via 

post: 

 

 En fråga skall innehålla endast en fråga: Detta är viktigt eftersom respondenten kanske 

vill svara ja på ena halvan av frågan men nej på den andra men nekas denna möjlighet 

då det bara finns möjlighet för ett svar. 

 Använda vanligt språk: Enkäten bör vara lättförstålig och facktermer bör undvikas 

utom möjligen i specialfall. 

 Undvik långa frågeformuleringar: Det kan vara svårt för respondenter att komma ihåg 

vad som stod i början av frågan och får därmed läsa den igen: detta kan skapa 

irritation. 
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 Var konsekvent i språkbruket: T.ex. bör inte ”Du” och ”Ni” blandas då detta kan ha en 

störande effekt på respondenten. 

 Känsliga frågor: Behöver nödvändigtvis inte undvikas, men forskaren kan fråga runt 

denna känsliga fråga för att indirekt erhålla ett svar. 

 

Vår enkät och dess utformning presenteras nedan. Under beskrivningen väljer vi att också att 

framhäva en viss mån av kritik till vår enkät samt saker som kunde ha gjorts bättre.  

 

2.3.1.1 Fråga 1 

För att få reda på respondentens kön har vi valt att formulera frågan ”Vilket kön har du?”. 

Trost (1994) tycker inte att den bör formuleras så då frågan kan kännas stel och kantig. Vi har 

dock valt att bortse från detta resonemang dels för att vi anser att vi ändå får svar på vår fråga 

och dels för att denna typ av fråga har varit formulerad på just detta sätt i andra enkäter vi har 

tagit del av. Frågan används i kombination med fråga 2 för att kontrollera att vårt urval 

fördelades efter de förutsättningar som vi satt upp. 

 

2.3.1.2 Fråga 2 

Respondenternas ålder ansåg vi också vara viktigt för att se hur åldern kan kopplas till den 

kunskap vi undersöker. ”Hur gammal är du?” är en vedertagen formulering som vi har valt att 

följa med svarsalternativ i tioårsklasser (se bilaga 2). Trost (1994) anser att denna typ av 

svarsalternativ inte är bra då om en respondent precis är fyllda 35 år kan detta skapa förvirring 

vilket svarsalternativ som skall ifyllas. Vi anser dock att denna formulering av svarsalternativ 

är vida använd och därmed vedertagen vilket därmed inte bör påverka respondenternas svar.  

 

2.3.1.3 Fråga 3 

Formulerades med syfte att få en inblick i respondenternas lojalitet till våra fallföretag. Detta 

gjordes genom att formulera frågan ”Är du innehavare av : Medmera kort eller ICA kundkort. 

Svarsalternativen här förefaller självklara dvs. jakande eller nekande. Frågans tydlighet gjorde 

heller inte att denna fråga skulle kunna missuppfattas. Men vi vill dock konkludera att frågans 

relevans för vår undersökning kanske är lite för vag. Detta bevisas också i att vi inte har haft 

behov av att använda oss frågan under vår analys. Med andra ord kanske vi skulle ha uteslutit 

denna fråga i vår undersökning. 
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2.3.1.4 Fråga 4-7 

När det gäller frågorna konstruerade från 4 till 7 (se bilaga 2) var vårt motiv att se på hur ofta 

respondenterna tar del av den informationen som fallföretagen förmedla. Svarsalternativen 

rörande dessa frågor är utformade enligt följande och kodningen av alternativen illustreras 

inom parantes ( ): 

 Ofta (1) 

 Ibland (2) 

 Sällan (3) 

 Aldrig (4) 

Att dessa frågor var välformulerade och svarsalternativen var tydliga framgick under testet av 

vår pilotenkät. Inga förändringar gjordes således under dessa frågor. Det yttersta syftet med 

dessa frågor var att se på hur ofta de använder sig av de olika kommunikationskanalerna men 

framförallt ger det oss en möjlighet att jämföra de olika identifierade CSR – aktiviteterna 

under de olika områdena.   

 

2.3.1.5 Fråga 8-28 

Merparten av de frågor som ställs här är av attityd karaktär. Enligt Trost (1994) finns det två 

olika sätt att ställa dessa typer av attitydfrågor. Det första alternativet är att genom olika 

påståendesatser få respondenten att ange i vilken utsträckning respondenten instämmer. Det 

andra alternativet är att ställa frågor som är jakande eller nekande. Då det andra alternativet i 

många avseende inte är lika uttömmande var valet av påståendesatser ganska självklart. Trost 

(1994) varnar för en allt för utbredd användning av påståendesatser, då det tröttar ut läsaren. 

Men nämner samtidigt att det går att använda om tillräckligt utrymme och gruppering av 

påståendena sker. Vi har valt att följa denna rekommendation. När det gäller utformningen av 

svarsalternativen till de olika påståendesatserna brottades vi med en del problem. Först valde 

vi svarsalternativ av Likerttyp1 med fem svarsalternativ i en skala där de två yttervärdena 

presenterades ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Efter vår pilotenkät visade det sig 

att test respondenterna hade svårt att förstå de övriga alternativen på skalan, vilket gjorde de 

svårt för dem att besvara påståendena på ett enkelt sett. För att lösa detta valde vi att införa 

samtliga svarsalternativ under de olika påståendena. Enligt Ejlertsson (1996) ges oftast inte 

                                                 
1 Ett antal påståendesatser som respondenterna kan instämma i olika hög grad. Skillnaden mot ursprungsskalan 

”Likertskala” är att under ”Likerttyp” utesluter man det första momentet vad det gäller test mot försöksgrupp 

(Trost, 1994) 
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alla stegen i svarsalternativen i verbalform, utan enbart de båda ytteralternativen. Men vi 

ansåg trots detta att åskådliggörandet av samtliga svarsalternativ var viktig för vår 

enkätundersöknings tillförlitlighet. De svarsalternativ som användes blev således (inom 

parantes ( ) kodning):  

 

 Instämmer helt (1) 

 Instämmer delvis (2) 

 Obestämd/vet ej (3) 

 Instämmer inte (4) 

 Instämmer inte alls (5) 

 

Som vi ovan nämnt valde vi att gruppera denna del av enkäten efter de områdena som vi 

ämnat undersöka i förhållande till våra fallföretag. Detta gjorde vi framförallt för att uppnå en 

bra struktur samt för att skapa ett bättre flyt genom enkäten.  

 

När det gäller de olika påståendena som konstrueras under de olika områdena återfinns de i 

bilaga 2. Påståendena är utarbetade efter vår inledande analys av ICA och COOPs CSR – 

profil. Tack vare detta skapades möjligheten att tränga ner på djupet inom de olika 

identifierade samhällsfrågorna och de tillhörande aktiviteterna inom socialt ansvarstagande. 

Vi säkrade på detta sätt att vi i så stor utsträckning som möjligt undersökte det vi skulle 

undersöka. 

 

2.3.2 Bortfall 

Ett problem som uppstår i samband med alla empiriska undersökningar är bortfallet. Detta 

innebär att ett visst antal undersökningsenheter inte varit åtkomliga för forskaren eller också 

inte kunnat mätas på alla variabler (Rosengren & Arvidson, 1992). Det brukar pratas om 

externt och internt bortfall. Det förstnämnda innebär att alla individer inte svarat på, i vårt fall, 

enkäten och det kan i princip ske på två sätt. Antingen får forskaren inte tag på vederbörande 

eller så vägrar helt enkelt hon/han att medverka. Det andra innebär att enkäten har fyllts i men 

att vissa svar lämnas tomma. Ytterligare en typ av bortfall förekommer dock. Den kallas 

ibland ”missing data” och det innebär vanligen att enkätformulär förkommer (Ejlertsson, 

1996).  
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Under genomförandet av vår undersökning så har det externa bortafallet varit relativt stort. 

Eftersom vi har frågat våra respondenter utanför respektive dagligvaruhandelsbutik så har 

givetvis många inte velat ställa upp av diverse anledningar. Vi har dock kunnat genomföra en 

komplett undersökning då vi erhållit 100 ifyllda enkäter, som vi avsåg att göra från början. 

Internt bortfall har vi helt skonats ifrån då alla våra enkäter var komplett ifyllda. Vi har inte 

heller tappat bort några ifyllda enkäter. 

 

2.4 Telefonintervjuer  

Som nämnt ovan valde vi att genomföra telefonintervjuer, dock framförallt för att komplettera 

den information som vi hittat på ICAs och COOPs hemsidor. Trost (2005) säger att denna typ 

av intervjuer vanligen är standardiserade och då företrädesvis inte är lämpade för mer in- eller 

djupgående frågor och svar. Dock har vårt syfte med dessa intervjuer aldrig varit att gå på 

djupet och få uttömmande svar utan, som sagt, endast få en komplettering till den information 

vi redan tagit del av. Även om den information vi sökte genom våra intervjuer inte var av 

största vikt för resultatet av vår undersökning så gjorde vi nödvändiga förberedelser innan vi 

genomförde dessa. 

 

Trost (2005) betonar vikten av en bra formulerad intervjuguide. Han säger att intervjuaren 

inte bör ha för stängda frågor, alltså inte ha en alltför strukturerad intervju. Vi tog till viss del 

fasta på detta resonemang, även om det inte passade oss riktigt fullt ut då vi ville ha reda på 

ganska specifika saker om ICA och COOPs verksamhet. Däremot tog vi även med frågor som 

vi medvetet lämnade öppna då vi inte visste vissa saker om verksamheten och därför inte ville 

begränsa svaren.  

 

Den första kontakten är mycket viktig om intervjun överhuvudtaget skall komma till stånd 

(Trost, 2005). Detta var inget större problem för oss då vi direkt poängterade för våra 

intervjuobjekt att det inte handlade om alltför tidskrävande intervjuer utan endast komplettera 

den information som fanns på hemsidorna.  

 

Trost (2005) säger att de första frågorna kan vara avgörande för hur resten av intervjun 

kommer att flyta. Intervjuaren får inte börja intervjun otympligt eller störande för då kan det 

vara svårt att bygga upp ett förtroende med respondenten. De inledande frågorna skall inte 

heller vara allmänna utan mer specifika och jordnära för att på så sätt ”värma upp” 
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intervjupersonen. Vi anser att vi lyckades med just detta genom våra inledande frågor (se 

bilaga 1) som bäddade för två smidiga och avslappnade intervjuer. 

 

En annan sak som Trost (2005) benämner som mycket viktig är att vara ärlig i sin roll som 

intervjuare. Anledningen, tror vi, är att om intervjuaren blir ertappad med en lögn av 

respondenten så förstörs det förtroende som har byggts upp och som följd svarar inte 

respondenten som han eller hon annars skulle ha gjort. Därför blir intervjun värdelös och går 

inte att analysera.  

 

Andra saker som Trost (2005) tar upp som han anser vara viktiga vid en intervju tar vi här upp 

kortfattat då många av dem kan anses självklara och därför inte behöver någon djupare 

motivering eller förklaring: 

 

 Ställ enkla och raka frågor. 

 Ställ en fråga i taget. 

 Avbryt inte respondenten. 

 Drabbas inte av panik vid tystnad. 

 Ställ inga provocerande frågor. 

 Ställ inga hypotetiska frågor. 

 Undvik frågan ”Varför?”. 

 Använd inte påståenden eller förslag. 

 Sammanfatta ej under pågående intervju. 

 Ställ följdfrågor. 

 

Trost (2005) poängterar dock att undantag kan göras i så gott som alla dessa riktlinjer och att 

många av dem är hans personliga åsikter och inte är bra att tillämpa i alla situationer. Vi har 

tagit fast på större delen av dessa även om vi inte har följt dem slaviskt. Som ett exempel kan 

vår fråga om ICAs och COOPs CSR – budget anses provocerande men vi gjorde 

bedömningen att det inte borde påverka resten av intervjun.   

 

2.5 Val av teori 

I detta avsnitt ämnar vi förklara vårt val av de teorier som ligger till grund för denna 

undersökning. Den teori som genomgås ligger inom områdena CSR och 
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marknadskommunikation. Detta förefaller ganska självklart då vår problemställning fokuserar 

på just dessa områden. Värt att nämnas är dock att den största tyngden har medvetet lagts på 

teorierna knutna till CSR. Detta beror på att teoribildningarna som finns inom detta skiljer sig 

åt forskare emellan medan de teorier som existerar inom marknadskommunikation, som 

behandlar vårt undersökningsområde, är väldigt snarlika. Således har vi inte sett någon 

anledning att behandla fler teorier inom marknadskommunikation än de som finns med.  

 

En annan anledning till att vi har valt att gå mer på djupet i vårt CSR – avsnitt är att för att få 

en komplett bild av ett företags CSR – profil så krävs det ett stort teorietiskt djup då teorier 

inom detta område inte ensamma kan besvara vårt syfte, utan det krävs en kombination. 

Grunden är dock Carrolls (1979) modell som är erkänd bland forskare världen över och vi ser 

således ingen anledning att ifrågasätta den. Som nämnt har vi sammanfört den med ytterligare 

teorier för att få den teoretiska referensram som krävs.   

 

2.6 Trovärdighet  

 

2.6.1 Validitet 

Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses mätas 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Alltså har vi mätt det som vi avsåg att mäta? Det finns 

fler definitioner på validitet men de är snarlika och kontentan är densamma.  

 

Givetvis är det svårt för oss att hävda att vår undersökning är vattentät och kan klassas som 

100 % giltig. Vi anser dock att vi har tagit de nödvändiga steg i genomförandet som tar oss 

inom en godkänd nivå av validitet. Pilotundersökningarna gav oss förslag på förbättringar och 

vi är helt övertygade om att frågorna har gett oss svar på det vi ämnat undersöka. De är klart 

relevanta för vår syfte och det pekar således på hög validitet. 

 

Vi har också använt oss av programmet SPSS i vilket vi har kodat och lagt in den data vi har 

erhållit genom undersökning. Eftersom våra beräkningar då har gjorts av programmet antar vi 

att antal fel som har gjorts är noll då det bör vara felfritt. Detta anser vi ytterligare stärker vår 

uppsats validitet.   

 



 25 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att mätinstrumentet (i vårt fall enkäten) ska ge tillförlitliga och stabila 

utslag (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Validitet är alltså frågan om rätt sak mäts 

medan reliabilitet är frågan om själva mätningen är bra.  

 

De pilotundersökningar vi genomförde innan själv undersökningen ägde rum påvisade de 

missförstånd som vissa frågor kunde medföra och vilka frågor som var oklara. I och med att 

det var endast ett fåtal respondenter som sedan hade vissa problem att fylla i enkäten anser vi 

påvisar att den är solid. 

 

Det finns dock andra faktorer som kan ha påverka undersökningen. Respondenterna kan ha 

känt sig stressade och inte tänkt igenom sina svar noggrant, svarat vad de tror vi förväntat oss, 

gissat svaren eller helt enkelt uppfattat frågorna på olika sätt. Vårt mål har dock varit att göra 

frågorna så lättförståeliga som möjligt för att öka reliabiliteten. Några av dessa faktorer är 

dock svåra, för att inte säga omöjliga, att göra någonting åt. Vi tror att en perfekt reliabilitet är 

så gott som omöjligt att uppnå. Vi har dock gjort det vi har kunnat för att maximera den.  

 

2.7 Företags presentation 

 

2.7.1 ICA 

ICA AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. I gruppen ingår operativa 

dotterbolag, dels med ett stort nätverk av butiker och dels distribution till restaurang- och 

storkök och servicehandel. ICA AB ägs till 40 procent av ICA Förbundet Invest AB och till 

60 procent av holländska Royal Ahold N.V. Under ICA AB finns det helägda dotterbolaget 

ICA Sverige AB. Under 2004 omsatte ICA Sverige AB 43 miljarder och hade 1506 anslutna 

butiker. Under detta år ökade ICA Sverige ABs försäljning av egna märkesvaror med cirka 30 

procent. Deras egna varumärken är ICA, ICA frukt och grönt och Euroshopper, det 

sistnämnda fokuserar på lågpris (www.ica.se). ICA Sverige ABs uttalade vision och mission 

är:  

 

 Vision: Vi ska göra varje dag lite enklare. 

 Mission: Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och 

måltider. 
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ICA Sverige AB butiker är kategoriserade efter storlekt, sortiment, omsättning samt dess 

geografiska läge (www.ica.se). 

 ICA Nära-butikerna är mindre butiker där konsumenterna gör sina dagliga inköp.  

 ICA Supermarket-butikerna finns där kunderna bor eller arbetar och fungerar ofta som 

den huvudbutik där merparten av mat- och dagligvaruinköpen görs.  

 ICA Kvantum-butikerna ger kunderna möjlighet att göra sina större planerade inköp. 

Butikens läge är ofta trafikorienterat med goda parkeringsmöjligheter. 

 MAXI ICA Stormarknad erbjuder kunderna allt på ett och samma ställe.  

 

2.7.2 COOP 

COOP i Sverige drivs under namnet COOP Norden Sverige AB vilket är ett dotterbolag under 

COOP Norden AB. Under COOP Norden Sverige AB återfinns kedjorna Coop Forum, Coop 

Extra, Coop Konsum och Coop Nära. COOP Norden AB ägs av Kooperativa förbundet där 

ägarbilden förhåller sig enligt följande Sverige (42%), FDB, Danmark (38%) och COOP 

NKL, Norge (20%). År 2004 omsatte COOP 27 miljarder kronor i Sverige. COOP står för 

cirka 60 procent av den konsumentkooperativa dagligvaruhandelns totala omsättning. 

Resterande 40 procent av den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln drivs direkt av ett 

antal konsumentföreningar (www.coop.se). COOP Norden Sverige ABs vision summeras 

enligt följande: 

 

En bättre och tryggare vardag genom lönsamma, medlemsägda butiker. 

 Med bättre menar COOP bra utbud, bra priser och god service 

 Med tryggare menar COOP god produktkvalitet, ärlig produktinformation, höga krav 

på etik, miljö och hälsa 

 

COOP Norden Sverige ABs egna varumärken är Änglamark, COOP, X – tra, Signum och 

Blåvitt. Änglamark skapades för att medlemmarna ställde kravet att de skulle kunna köpa 

miljöanpassade och ekologiska produkter och har funnits sen 1991 (www.coop.se). 

Varumärket COOP ska producera och förse butikerna med produkter som har lika hög kvalite 

som ledande varumärken men till ett lägre pris. Sett till varumärket X – tra är det COOPs 

lågprismärke. Varumärkena Signum och Blåvitt är på väg att fasas ut till förmån för 

varumärkena COOP och X – tra. 
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     3. Teori 

För att etablera den referensram som krävs för att undersöka vårt syfte krävs det en djupare 

insikt i CSR och marknadskommunikation. De teorier som presenteras ämnar till att ge oss de 

verktyg som vi hävdar krävs för att analysera vårt syfte. För att skapa ett större djup och en 

ökad förståelse för läsaren inleds det första teoriområdet med en historisk tillbakablick i hur 

detta ämnesområde har uppstått. Vidare tittar vi på Carroll’s CSP modell och dess betydelse 

för operationaliseringen av CSR- begreppet samt vad denna modell kan tillföra vårt syfte. För 

att etablera ett större djup samt för att förankra vårt syfte presenteras även 

intressentperspektivet. Vårt primära syfte är här att binda samman intressentgruppen kunder 

till tidigare studier inom CSR - området. Vidare ser vi på hur CSR- begreppet har förankrats 

och använts inom dagligvaruhandeln.  

 

I avsnittet om marknadskommunikation börjar vi med att redogöra för de olika beslut som 

måste fattas i samband med utvecklandet av ett sådant program och de verktyg som finns 

tillgängliga för företag att använda vid själv kommunikationen. Avslutningsvis behandlar vi 

vad företag måste ta hänsyn till och beakta för att kunna använda dessa verktyg på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

3.1 Vad är CSR? 

 

3.1.1 CSR, en historisk tillbakablick 

I takt med att företagen under 1950-talet växte sig större och starkare etablerades frågor kring 

vilket socialt ansvar företagen skulle ta i förhållande till omvärlden. Till en början 

diskuterades begreppet ”social responsibility” snarare än ”corporate social responsibility”. 

Förgrundsgestalten i denna debatt anses av många ha varit Howard R. Bowen (Carroll, 1999; 

Wartick & Cochran, 1985). Bowen ansåg att företagen vuxit sig så stora att deras beslut och 

makt i allt större grad skulle påverka samhällets medborgare. I Bowens bok ”Social 

Responsibilities of the Businessman” som publicerades 1953 presenterar Bowen sin definition 

av “social responsibility”. Definitionen har starka kopplingar till hur ”affärsmännen” bör eller 

skulle kunna arbeta för att bidra till ett mer vitalt samhälle. 
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”It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, 

or to follow those lines of actions which are desirable in terms of the objectives and values of 

our society” (Carroll, 1999). 

 

Under 1960- talet fortskred arbetet med att definiera ”social responsibility”. Framförallt var 

det en man vid namn Keith Davis som var tongivande under detta decennium. Många anser 

att han var arvtagaren till Bowens tidigare bidrag till debatten (Carroll, 1999). Det intressanta 

med Davis bidrag är att han på många sätt var före sin tid i den meningen att han redan under 

1960-talet presenterade intressanta infallsvinklar som senare forskare tar upp. Exempelvis 

menade Davis att ”social responsibility” är ett område som är svårhanterligt och oklart och 

måste ses som en fråga som ska diskuteras på högsta ledningsnivå. Vidare ansåg han också att 

företagens ”social responsibility” är en komplicerad process som innefattar ett långsiktigt 

tankegångsätt bland företagsledare.  

 

1970-talet är en intressant epok när det gäller CSR- begreppets utveckling. Framförallt är det 

under detta decennium som forskare i allt större utsträckning försökte presentera konkreta 

förslag på definitioner av CSR samt hur det rent praktiskt kunde användas av företagen. 

Under mitten och slutet av 70-talet utvecklades även ett antal sidoområden till CSR, däribland 

”Corporate social performance” och ”Corporate social responsivness”. Tongivande forskare 

under denna period var framförallt Johnson, Sethi, och Carroll. 

 

Harald Johnson presenterade 1971 i sin artikel ”Business in contemporary society: 

Framework and issues” ett nytt synsätt i förhållande till företagens arbete med CSR. Han gav 

detta synsätt namnet ”conventional wisdom”. Johnsons definition på ”conventional wisdom” 

är enligt följande: 

 

” A socially responsible firm is one whose  managerial staff balances a multiplicity of 

interests. Instead of striving only for large profits for its stockholders, a responsible 

enterprise also takes into account employees, suppliers, dealers, local communities, and 

nations.” 

 

Johnsons definition på ”conventional wisdom” har starka anknytningar till intressent 

perspektivet och dess förhållande till CSR, vilket kom att debatteras av flertalet forskare där 

ibland Freeman (1985) och Carroll (1991). 
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1970-talet präglades också av att flertalet forskare diskuterade omfattningen av företagens 

insatser kopplat till deras sociala aktiviteter. Framförallt två forskare diskuterade detta 

nämligen Davis (1973) och Manne & Wallich (1972). Deras artiklar handlar om att företagen 

inte kan anses som socialt ansvarstagande bara genom att följa de uppsatta lagarna. Det är 

först när de engagerar sig utanför de föreskrivna lagarna som det är tal om ett socialt 

ansvarstagande från företagets sida. 

 

Ett försök till att bryta ner CSR begreppet till en mer operationaliserbar dimension gjordes av 

Sethi (1975). I artikeln presenterade han begreppet ”Corporate social performance” (CSP) 

som kan ses som en makro överblick över företagens totala sociala aktiviteter mot dess 

intressenter. Beståndsdelarna under själva CSP begreppet är ”social obligation”, ”social 

responsivness” och ”social responsibility”. I artikeln definiera Sethi ”social responsibility” 

enligt följande: 

 

”Social responsibility implies bringing corporate behaviour up to a level where it is 

congruent with the prevailing social norms, values, and expectations of performance.” 

 

I kölvattnet efter Sethi kom Carroll (1979) som med sin konceptuella modell av CSP 

presenterade sin definition av CSR:  

 

”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 

discretionary expectations that society has at a given point of time.” 

 

Carrolls artikel kan ses som banbrytande inom området då den innehåller den första riktigt 

konkreta definitionen av CSR. Den ekonomiska faktorn behandlades redan av Johnson (1971) 

som ansåg att företagen etablerar sociala program för att maximera vinsten. När det gäller de 

juridiska och etiska faktorerna behandlades dessa av Davids (1973) och Manne & Wallich 

(1972). Innehållsmässigt handlar den juridiska faktorn om att omvärlden som minst förväntar 

sig att företagen skall följa de uppsatta lagarna. I vissa fall tar företagen ett större socialt 

ansvar än vad lagen kräver vilket summeras under den etiska faktorn. Carroll var dock den 

första som kombinerade de tidigare forskningsrönen till en enda definition.  

 

Under 80- och 90-talet avtog försöken att komma fram till den optimala definitionen av CSR. 

Istället inriktade sig forskarna mot att vidareutveckla och behandla framförallt Carrolls CSP 
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modell och dess definitioner. Alternativa metoder utvecklades bland annat av Tuzzolino & 

Armandi, Dalton & Cosier samt Wood (Carroll, 1999). Carroll presenterade 1991 i sin artikel 

”The pyramid of corporate social responsibility” en vidareutveckling på sitt synsätt och sin 

definition av CSR. Kärnan i artikeln handlar om att Carroll såg tydliga tecken på att det etiska 

och de frivilliga aspekterna vunnit terräng inom CSR området. Det handlar om att företaget i 

allt större utsträckning ska vara en ”god medborgare”. Carroll summerar detta som: 

 

”The CSR-firm should strive to make a profit, obey the law, be ethical, and be a good 

corporate citizen.” 

 

Ytterliggare intressanta aspekter som Carroll tar upp i artikeln är för vem som företagen är 

socialt ansvariga. Carroll menar på att just intressenterna är en stor del av själva CSR- 

konceptet. Företagen måste veta för vem eller vilka intressenter ansvaret ska riktas mot.  

 

3.1.2 CSP-modellen 

Med anledning av CSR-begreppets mångfald, framförallt när det gäller definitioner samt hur 

det rent praktiskt ska användas av näringslivet, är behovet av en modell för att 

operationalisera CSR´s användningsområde stort. Den modell som vunnit acceptans bland 

forskare och näringsliv under de senaste årtionden är Carrolls konceptuella modell över 

”corporate social performance”. Anledningen till att denna modell ofta ses som den mest 

övergripande modellen över området är att Carroll lyckats omsluta stora delar av tidigare 

forskning kring området ”social responsibility” under begreppet ”corpotate social 

performance” (CSP). I den konceptuella modellen presenteras tre aspekter vars syfte enligt 

Carroll är att få klarhet kring frågorna (Carroll, 1979): 

 

 Vad ingår i “corporate social responsibility”? 

 Vilka är de sociala frågorna som företaget måste ta i beaktning? 

 Vad är företagets filosofi och agerande när det gäller socialt ansvar? 

 

Dessa tre frågor mynnar ut i tre konkreta dimensioner som innehållsmässigt här presenteras. 
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3.1.2.1 Dimension 1: En definition av ”social responsibility” 

Som rubriken antyder behandlar den första dimensionen ett försök till en klar definition av 

vilka typer av ansvar företagen kan ha gentemot samhället. Som tidigare nämnt under den 

historiska tillbakablicken av CSR definiera Carroll ”social responsibility” enligt:  

 

”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 

discretionary expectations that society has at a given point of time” (Carroll, 1979). 

 

I definitionen presenteras fyra kategorier av ansvarsmotiv: ekonomiska, juridiska, etiska och 

frivilliga. En vikig aspekt Carroll tar upp angående de olika kategorierna är att de inte är 

inbördes beroende av varandra eller att den ena kategorin utesluter den andra. Med andra ord 

existerar de olika kategorierna oberoende av varandra eller rent av i en sammanslutning. Sett 

ur ett historiskt perspektiv tenderar de ekonomiska och juridiska motiven att rankas högre än 

de etiska och frivilliga, som först under de senaste åren har börjat vinna terräng. Bevis för 

detta finns bland annat att finna i undersökningar som gjorts inom området (Maginan & 

Ferrell, 2003). Vilket pekar på att det finns en skillnad mellan Europa och USA i vad 

konsumenterna upplever som företagets primära uppgift i förhållande till företagets ansvar när 

det gäller de olika motiven. 

 

Sett till de olika motiven anser Carroll att det ekonomiska ansvaret är det första och mest 

grundläggande. Anledningen till detta menar han är att företagets ansvar ligger i att producera 

varor och tjänster som samhället efterfrågar samt att se till att dessa säljs till markanden med 

en ekonomisk förtjänst. Carroll (1991) väljer att formulera det ekonomiska ansvar 

komponenterna utifrån följande punkter: 

 

1. Det är viktigt att agera på ett sett som är konsistent med maximeringen av vinsten per 

aktie. 

2. Det är viktigt att vara engagerad för att uppnå största möjliga lönsamhet. 

3. Det är viktigt att upprätthålla en stark konkurrensfördel 

4. Det är viktigt att upprätthålla en hög nivå av operativ effektivitet 

5. Det är viktigt att ett framgångsrikt företag förknippas med kontinuerlig vinst. 

(Carroll, 1991 fritt översatt) 
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När det gäller det juridiska ansvaret förväntas företagen att uppfylla de juridiska spelreglerna 

som har etablerats av samhället. De juridiska spelreglerna innehåller en underliggande 

karaktär av att vara etiska då de reglerar konkurrensförhållanden på marknaden. Carroll 

(1991) formulerade följande punkter för att beskriva det juridiska ansvaret: 

 

1. Det är viktigt att agera på ett sett som är konsistent med de förväntningar som finns 

från samhället och lagarna. 

2. Det är viktigt att rätta sig efter federala, statliga och lokala regler. 

3. Det är viktigt att vara en lag - lydig samhälls medborgare 

4. Det är viktigt att ett framgångsrikt företag förknippas med och följer de föreskrivna 

lagarna. 

5. Det är viktigt att producera varor och tjänster som åtminstone följer de juridiska 

minimikraven. 

(Carroll, 1991 fritt översatt) 

 

När det gäller det etiska ansvaret anses det av Carroll som det mest svårhanterliga då några 

klara ramar för vad etiskt agerande inte direkt har etablerats. Det finns dock en uppfattning, 

eller rent av förväntningar, från samhällets sida att företagen i allt större omfattning bör agera 

etiskt. Det etiska ansvaret och värderingar kan genom opinionsbildning ses som incitament till 

en lagstiftning. Carroll (1991) presenterar fem punkter som kan hjälpa företagen att 

kategorisera det etiska ansvaret: 

 

1. Det är viktigt att agera på ett sett som är konsistent med de samhälls förväntningar 

som finns angående moraliska och etikiska normer. 

2. Det är viktigt att rekognosera och respektera nya eller utveckla nya etiska/moraliska  

normer antagna av samhället. 

3. Det är viktigt att inte tumma på de etiska normerna för att lyckas med uppsatta 

företags målen. 

4. Det är viktigt att det goda medborgarskapet är definierat så att det motsvarar de 

moraliska och etiska ansvaret  

5. Det är viktigt att identifiera företagets integritet och etiska beteende för att kunna gå 

längre än att bara följa lagar och regler 

(Carroll, 1991 fritt översatt) 
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Det fjärde ansvarsmotivet frivillighet speglar just vad det bygger på, nämligen frivillighet. 

Detta ansvar styrs varken av juridiska eller etiska normer från samhällets sida vilket gör att 

detta ansvar rent faktiskt bygger på företagets välvilja och generositet. Enligt Carrolls mening 

kanske just detta ansvarstagande ligger lite utanför ramarna för företagens ansvar då det inte 

existerar några klara riktlinjer från samhällets sida i hur de ska agera. Trots detta finns det 

explicita förväntningar från samhällets sida att företagen ska vara med och bidra till 

samhällets välbestånd vilket kan förknippas med företagens välvilja. Den största skillnaden 

mellan det frivilliga ansvaret och de tidigare ansvarsmotiven är att ett företag inte kan 

betraktas som oetiskt om de inte uppfyller de såkallade frivilliga ansvaret. Carroll (1991) 

presenterar fem punkter som företagen kan se till när det gäller det frivilliga ansvaret: 

 

1. Det är viktigt att agera på ett sett som är konsistent med vad samhället förväntar sig 

vad det gäller bidrag och frivilligt engagemang 

2. Det är viktigt att assistera den härliga och utförande konsten 

3. Det är viktigt att ledare och anställda deltar i välgörande aktiviteter  

4. Det är viktigt att förse den privata och kommunala utbildningsväsendet med assistans. 

5. Det är viktigt att delta i välgörande projekt som kan höga samhällets livskvalite. 

 

Det essentiella med denna klassificering av ansvarsmotiv är, enligt Carroll, att på något sätt 

försöka klargöra vilka olika typer av ansvar ett företag har gentemot sin omvärld samt att på 

något sätt hjälpa företagsledare att identifiera och föra upp ansvarsfrågor på agendan. 

 

3.1.2.2 Dimension 2: Samhällsfrågor 

Den andra dimensionen i Carrolls konceptuella modell bygger på att försöka plocka fram de 

samhällsfrågor eller områden som är relevanta per dags datum och försöka väva ihop dessa 

med de tidigare nämnda ansvarsmotiven. Problemet är dock att aktuella samhällsfrågor 

förändras över tiden och de är olika, beroende på företagets branschtillhörighet. Carroll 

poängterar dock att det är av yttersta vikt att samhällsfrågorna identifieras eftersom dessa är 

en betydande del av hela hans presenterade konceptuella ramverk. Det ligger alltså i 

betraktarens hand att på något sätt identifiera dessa frågor för att kunna ta del av hans 

konceptuella modell. Det skall dock bemärkas att han i sin artikel presenterade några förslag 

på den tidens aktuella samhällsfrågor: produktsäkerhet, aktieägare, arbetsmiljö, 

diskriminering, miljö och konsumentpolitik. Trots att dessa frågor presenterades redan 1979 

så är det svårt att påstå att dessa områden är inaktuella per dags datum.  
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3.1.2.3 Dimension 3: Företagets sociala deltagande 

Den tredje och sista dimensionen i Carrolls konceptuella modell behandlar företagens 

inställning, agerande och strategi i förhållande till ansvarsmotiven respektive 

samhällsfrågorna. Carroll benämner detta som företagets ”sociala deltagande” (social 

responsivness). Det sociala deltagandet presenteras som en skala som gradvis stiger från inget 

deltagande till stort deltagande från företagets sida. I den ursprungliga modellen använder sig 

Carroll av Ian Wilsons skalindelning som kategoriserar företagets ambitioner till strategiskt 

agerande. Dessa summeras enligt följande (Carroll 1979):  

 

 Reaction: Företagens inställning och engagemang till socialt ansvarstagande är väldigt 

låg, företagen i denna kategori kan ses som direkt motsträviga. 

 Defense: Denna inställning kännetecknas av passivitet. Skillnaden mot den förra 

inställningen är dock att företaget förväntas göra det som krävs för att inte uppfattas 

som oetiskt eller ej socialt ansvarstagande.  

 Accommodation: Företagen under denna kategori är positiva och engagerade i sitt 

ansvarstagande. Deras agerande i förhållande till CSR ligger i linje med vad samhället 

förväntar sig av företagen. 

 Proaction: Som namnet antyder är företagen under denna kategori väldigt proaktiva 

när det gäller sina CSR engagemang. Företagen ämnar att ligga i fronten när det gäller 

CSR-frågor med syfte att agera förebyggande. 

 

3.1.3 CSP-modellens användningsområde 

De tre dimensionerna som blivit beskrivna ovan sammanförs nedan i Carrolls CSP modell. 

Deras innehåll kan, som tidigare nämnt, ses som en summering av tidigare forskning inom 

området fram till 1979. Enligt Caroll ska modellen ses som ett verktyg som kan hjälpa såväl 

forskare som företag att diagnostisera ansvarstagandet och engagemanget kring de tre 

dimensionerna.  
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Sätt i förhållande till vår problemställning ämnar vi att använda Carrolls CSP – modell för att 

just diagnostisera ICA och Coops nuvarande status när det gäller deras CSR – profil. Syftet 

med denna diagnostisering är att utifrån tillgänglig empiri och kompletterande intervjuer 

placera in ICA och Coops sociala ansvarstagande i förhållande till de tre dimensionerna. 

Resultatet av vår diagnostisering syftar till att vidga vår referensram kring vilka 

samhällsfrågor som rent faktiskt behandlas av dessa två företag. Diagnostiseringen kommer 

även att ge oss en inblick i hur ICA och Coops inställning är till de olika sociala 

ansvarstagande insatserna dessa två företag bedriver. Vidare kommer diagnostiseringen 

fungera som ett input instrument för att slutligen kunna jämföra ICA och Coops insatser 

gentemot konsumenternas föreställningsgrund kring dessa två företags arbete med CSR. 
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Figur 2: CSP modellen modifierad (Carroll, 1979) 
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3.1.4 CSR inom svensk dagligvaruhandel 

Under de senaste åren har bland annat Tjärnemo (2001) försökt belysa den svenska 

dagligvarubranschens inställning och arbete i inom CSR. Tjärnemo (2001) behandlar hur 

ekologiska produkter kommit att påverka dagligvaruhandlarnas sätt att tackla frågor kring hur 

dessa produkter marknadsförs. Vidare ser hon också på hur ledningen rent faktiskt hanterar de 

ekologiska frågorna under sitt dagliga arbete. Trots att Tjärnemo har en stark fokus mot att 

just studera ekologiska produkter anser vi att hennes bidrag är av högsta relevans. Då denna 

infallsvinkel kan kopplas till dagligvarubranschens inställning till socialt ansvarstagande där 

ekologiska produkter kan ses som en del av företagens CSR - profil. Exempel på ekologiskt 

tillverkade varumärken finns hos flertalet av dagens dagligvaruhandelsföretag. I ICA’s fall 

heter varumärket ”Skona” och hos Coop ”Änglamark”. Tjärnemos undersökning förhåller sig 

dock till produkter märkta med KRAV2-märket. Hennes studie resulterar i en klassificering av 

dagligvarubutikernas arbete och inställning till marknadsföring när det gäller bygga upp 

butikernas image utifrån ett ekologiskt synsätt. De tre klasserna benämns enligt följande: 

• Holistiskt synsätt: I denna klass återfinns butiker med väldefinierade mål och riktlinjer när 

det gäller deras miljö policy. Butikerna ämnar också utbilda sina anställda inom dessa 

frågor samt marknadsför de KRAV - märkta produkterna minst en gång per månad. 

Vidare presenterar de också sin ekologiska nisch i sin marknadsföring samt förser 

konsumenterna med broschyrer inom det ekologiska området. 

• Normalt synsätt: Dessa butiker väljer att prioritera KRAV- märkta produkter framför 

andra om inköpspriset är densamma. Likt det holistiska synsättet försöker de förse 

konsumenterna med broschyrer inom det ekologiska området. Skillnaden mellan de 

holistiska butikerna och butikerna under denna klass är att dessa butiker inte väljer att 

profilera sig i samma utsträckning mot det ekologiska engagemanget. 

• Inaktivt synsätt: Butiker under detta synsätt visar inget engagemang kring de ekologiska 

frågorna vilket också medför att konsumenten inte upplever dessa butiker som ekologiskt 

engagerade. Utbudet av KRAV-märkta produkter i dessa butiker är också starkt begränsat. 

Vi menar på att just Tjärnemos kategorisering kan ge oss ytterliggare en dimension när det 

gäller diagnostiseringen av ICA och Coops inställning till arbetet med sitt sociala 

ansvarstagande. Tjärnemos kategorisering påminner om Carrolls tredje dimension (skal 

                                                 
2 KRAV standard: Endast företag/producenter som har avtal med KRAV får använda KRAV-märket på sina 

ekologiska produkter. I Sverige ska produkten vara producerad enligt KRAVs regler. KRAV kontrollerar alla led 

i såväl produktion som distribution till dess att KRAV-märket sätts på produkten. (www.krav.se) 
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indelning) skillnaden är att hon går mer på djupet och undersöker butikernas agerande utifrån 

det ekologiska produktsortimentet. Detta gör att vi med Tjärnemos kategorisering i 

kombination med Carrolls skalindelning uppnår ett större djup vid bedömningen av Ica och 

Coops ansvarstagande till CSR arbetet.  

 

3.1.5 Intressentperspektivet 

Intresset av att undersöka till vem det sociala ansvaret är riktat leder en in mot 

intressentperspektivet. Även här har Carroll bidragit till själva utvecklingen mot ett ökat fokus 

på intressenterna. Han skrev i sin artikel “The Pyramid of corporate social responsibility: 

Toward the moral management of organizational stakeholders” från 1991 att själva termen 

”social” i CSR begreppet måste klargöras. Med syfte att se för vem eller vilka det sociala 

ansvaret riktar sig mot. I hans studie presenteras fem frågor som företagsledare bör besvara i 

samband med arbetet med intressenterna: (Carroll, 1991) 

 

1. Vilka är våra intressenter? 

2. Vilka är deras anspråk? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar erbjuder våra intressenter? 

4. Vilket socialtansvar (ekonomiskt, juridiskt, etiskt och frivilligt) har vi gentemot våra 

intressenter? 

5. Vilken strategi, handlingsplan eller beslut ska vi ta för att på bästa sätt hantera detta 

ansvar? 

 

En intressant iakttagelse i förhållande till CSR och dess koppling till intressentperspektivet är, 

som nämnt ovan, att Johnson redan 1971 var inne på samma spår som Carroll då han 

presenterade ett anslag till vilka intressenter som verkade i företagets omgivning.  

 

Själva intressentperspektivet tog dock sin form redan 1984 då Freeman presenterade sin bok  

”Strategic Management: A Stakeholder approach”. I boken menade Freeman att företagen 

opererar i en allt mer mångfasetterad miljö vilket bidrar till att företagen i större utsträckning 

måste tillfredställa ett större omfång av intressenter. Den förändrade företagsmiljön leder till 

att risken att begå etiska och illegala misstag gentemot sina intressenter ökar väsentligt. Ett 

sätt att hantera denna problematik är att öka integrationen mellan intressentperspektivet och 

de etiska/moraliska ansvarstagandet (Joyner & Payne, 2002).  
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Ett vedertaget sätt att beskriva de olika intressenterna som lever i kollation med företaget är 

den så kallade ”intressentmodellen”. Modellens beståndsdelar illustreras nedan:  

 

Intressentmodellens ursprungsfunktion är att fungera som ett strategiskt analysinstrument åt 

företagets ledning för att identifiera och bearbeta intressenternas förväntningar. Brytting 

menar på att intressentmodellen i sig inte innehåller ett etiskt perspektiv utan det måste 

adderas till för att skapa en förståelse kring det ansvar företaget har till de inblandade 

intressenterna (Brytting, 1998). Likt Carroll (1991) är företagets främsta uppgift att identifiera 

de intressenter som står i relation till företaget. 

 

När det gäller de olika intressenterna som presenteras i modellen anser vi att kunderna är den 

grupp som i förhållande till vår problemställning är viktigast att analysera. Under denna 

intressentgrupp behandlas framförallt ansvarsfrågor kring konsumenternas rättigheter. Ett 

område som diskuteras här är det asymmetriska informationsförhållandet som finns mellan 

säljaren (företaget) och köparen (kunderna). Detta förhållande bygger på att säljaren innehar 

mer information än köparna vilket, enligt Brytting, leder till större makt och inflytande åt 

säljaren. Den part som besitter ett övertag i informationsmängden anses vara den som i högre 

grad skall agera etiskt. När det gäller att följa de etiska reglerna som marknaden stiftat ligger 

det i säljarens (företagets) intresse att följa dessa då brott mot dessa oftast resulterar i 
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Kunderna 

Underleverantörer 

Ägarna 

Personalen 
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Figur 3: Intressentmodellen (Brytting, 1998) 
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missnöjda kunder, minskad försäljning och dåligt rykte. Ovanstående asymmetriska 

informationsförhållande kan relateras till den tidigare nämnda tredje dimension under CSP-

modellen där företagets inställning till socialt ansvarstagande presenterades. Företag som ej 

vill, eller rent av undanhåller information för konsumenten, kan sägas ha en ”reaction” 

inställning medan ett företag som väljer att upplysa sina konsumenter har en ”proactive” 

inställning.  

 

3.1.6 CSR, utifrån konsumenternas synvinkel 

En intressant infallsvinkel när det gäller intressenterna är att se på vad kunderna (här efter 

konsumenterna) upplever som socialt ansvarstagande från företagens sida.  

 

Två forskare som har forskat kring konsumenternas uppfattning av CSR är Isabell Maignan 

och O.C. Ferrell (2003). I deras forskningsartikel applicerar de Carrolls definition av CSR 

med syftet att se hur dessa ansvarsmotiv skiljer sig mellan den amerikanska och europeiska 

livsstilen. Vidare väljer de att se på ”viljan” bland dessa konsumenter att stödja ett företag 

som är socialt ansvarstagande. Resultatet av hennes studie tyder på att det finns en skillnad 

mellan hur konsumenterna i Europa (Frankrike, Tyskland) och USA ser på vilka ansvarsmotiv 

som har störst betydelse. De amerikanska konsumenterna anser att företagets största ansvar är 

det ekonomiska ansvaret följt av det juridiska. Sätt till de europeiska konsumenterna rankas 

de etiska och juridiska ansvaret högst. Förklaringen till detta resultat är enligt Maignan och 

Ferrell de ideologiska skillnaderna som finns mellan de två kontinenterna. De amerikanska 

konsumenterna drivs av ett individualistiskt synsätt där kortsiktiga belöningar värderas högt. 

Det europeiska synsättet är däremot mer inriktat mot bidrag till samhällets välfärd. En 

intressant aspekt som Maignan och Ferrell tar upp i relation till de olika ideologiska 

inställningarna är att ett företags ansvarsimage i Europa kan skadas om de har en allt för pro - 

aktiv inställning till de ekonomiska ansvarsmotiven.  

 

Trots att forsknings artikeln i stor utsträckning visar på de kulturella skillnaderna som finns 

mellan USA och Europa ger den oss dock en bild över hur de europeiska konsumenterna 

upplever och värderar Carrolls ansvarsmotiv kopplade till CSR. 

 

Som tidigare nämnt är just CSR ett begrepp som historiskt sätt varit svårt att definiera. Detta 

har gjort att problem uppkommer när studier ska göras på konsumenter för att se på vad de 



 40 

lägger i begreppet CSR. En studie som försöker operationalisera vad konsumenterna lägger i 

begreppet CSR har gjorts av Stadeus, Johansson, Anselmsson och Isaksons (2004). 

Framkomsten av modellen bygger på en förstudie som gjordes bland 20 respondenter där de 

fick svara på frågor kring vad de ansåg vara etik och socialt ansvarstagande inom 

dagligvaruhandeln. Förstudiens resultat kompletterades sedan med tidigare forskning inom 

området. Detta resulterade i en konceptuell modell över de dimensionerna konsumenten 

förknippade med etik och socialt ansvarstagande inom dagligvaruhandeln sett i förhållande till 

köptillfället. Den konceptuella modellen visas nedan:. 

Studien har en stark prägel mot att undersöka det sociala ansvaret på produktnivå (djupfryst 

pytt i panna). Trots detta anser vi att denna modell kan bidra till att undersöka vårt syfte då 

studien gjorts inom dagligvaruhandeln och ser till vilka faktorer konsumenterna i denna 

bransch förknippar med socialt ansvartagande. Ytterliggare ger den en inblick i hur dessa 

faktorer påverkar imagen kopplat till företagets sociala ansvarstagande. Vårt förhållningssätt 

till den ovan nämnda konceptuella modellen är att använda den som en inspirations källa för 

formulering av relevanta frågor för att lyckas analysera konsumenternas uppfattning av Ica 

och Coops sociala ansvarstagande dvs. deras CSR profil. Sett till resultatet av studien är det 
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 41 

faktorerna djurhållning och arbetsförhållande som har största inverkan på den sociala imagen 

följt av produktansvar, miljö och omgivning. När det gäller köpintentionen är det 

produktansvaret som har störst inverkan. Det skall dock poängteras att studien av Stadeus, 

Johansson, Anselmsson och Isaksons inte behandlar i vilken grad pris, kvalité, smak och 

utformning påverkar företagens sociala ansvars image samt hur dessa faktorer påverkar 

konsumentens köpintention. 

 

3.2 Hur kan företag kommunicera till konsumenter? 

I detta avsnitt skall vi gå igenom de frågeställningar som företag måste besvara vid 

utformande av ett marknadskommunikationsprogram. Vi skall även gå igenom de alternativ 

som företag har att välja emellan när det kommer till kommunikationskanaler.  

 

”Marknadskommunikation är utan tvekan den främsta resurs marknadsförare har i kampen 

om kunderna” (Dahlén & Lange, 2003). 

 

Det finns ingen universal definition av vad marknadskommunikation innebär, men av de 

definitioner vi har tagit del av så har vi funnit att den av Chris Fill (2002) är den mest 

kompletta: 

 

“Marketing communications is a management process through which an organisation enters 

into a dialouge with its various audiences. Based upon an understanding of the audiences 

communications environment, an organisation develops and presents messages for its 

identified stakeholder groups, and evaluates and acts upon the responses recieved. The 

objective of the process is to (re)position the organisation and/or its products and services, in 

the minds of members of the target market, by influencing their perception and understanding. 

The goal is to generate attitudinal and behavioural responses.” 

 

Fill (2002) framhäver tre komponenter i sin definition. Den första är dialogen mellan företag 

och dess konsumenter. Användningen av marknadskommunikation gör det möjligt för företag 

att kommunicera med sin målgrupp på ett sådant sätt att det möjliggör feedback tillbaka till 

företagen.  
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Den andra komponenten är positionering. Positionering är en fråga om kontext, alltså den 

kontext som mottagare upplever och förstår gällande produktbaserade meddelanden, i 

förhållande till andra produkter som anses lämpliga (Fill, 2002).  

 

Den tredje och sista centrala komponenten i Fills (2002) definition är kognitiv respons. Med 

detta menar han att mottagare kan ses som aktiva ”problemlösare” och de använder 

marknadskommunikation som ett hjälpmedel i sina köpbeslut och organisationsrelaterade 

aktiviteter.    

 

Vidare i sin bok poängterar Fill (2002) vissa kriterier som bör uppfyllas vid utformande och 

genomförande av ett kommunikationsprogram. Strategin bör utformas på ett sådant sätt att det 

meddelande som kommuniceras ut är konsekvent över en längre tidsperiod samt riktat mot 

lämpliga konsumentgrupper. Företag måste således akta sig för att deras meddelande blir 

förvirrande och detta måste genomsyra hela verksamheten, dvs. allt från hur försäljarna i 

butiken talar med kunden till hur kundtjänsten svarar i telefon.  

 

Innan ett företag startar sin kommunikation med konsumenterna så finns det mycket 

grundarbete som måste genomföras. Nedanstående frågeställningar är essentiella för företaget 

att hitta svar på vid utformandet av deras marknadskommunikationsprogram (Fill, 2002): 

   

 Vilken typ av kunder behöver vi nå och varför? Genom att besvara denna fråga finner 

företaget sin målgrupp.  

 Hur gör vi produkter och tjänster tillgängliga? Svaret på denna fråga ger företaget 

tillvägagångssättet för att förmedla sitt budskap till sin målgrupp. Det är t.ex. viktigt 

att använda sig av den mediekanal där konsumenterna är mottagliga för budskapet. 

Kanalen måste även vara anpassad för det budskap som vill förmedlas (Dahlén och 

Lange, 2003).  

 Vad vill vi uppnå? Att besvara denna frågan ger företaget dess mål och vision. 

 Hur vill vi bli uppfattade? Genom att besvara denna fråga kan företaget hitta sin 

positionering.  

 Vilka värden associerar våra konsumenter vårt företagsnamn med? Ett svar på denna 

fråga ger vilken image företaget har i konsumenternas sinnen. Företaget bör också ta 

reda på hur stark denna uppfattning är. 
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 Hur konsekvent är vår kommunikation internt och externt? En konsekvent 

kommunikation internt och externt är en förutsättning för ett bra och stabilt 

marknadskommunikationsprogram.  

 Hur står vår kommunikation i jämförelse med våra närmsta konkurrenter? Ett företags 

kommunikationsprogram behöver vara lika bra, eller gärna bättre än konkurrenternas 

för att bl.a. nå en stark och unik positionering.  

 Vilka resurser har vi och vilka behöver vi? Ett framgångsrikt 

marknadskommunikationsprogram är inte gratis utan det krävs både tid och pengar för 

att det ska lyckas. 

 

Svaren på dessa frågor är inte alltid lätta för ett företag att hitta utan det finns många element 

som måste stämma överens samt att kommunikationsprogrammet genomsyrar hela 

organisationen för att få starkast möjliga genomslagskraft (Fill, 2002).  

 

3.2.1 Kommunikationsverktyg 

 

3.2.1.1 Reklam 

Reklam kan definieras som en betalad, icke-personlig presentation av idéer, varor eller 

tjänster av en identifierad sponsor (Keller, 1998). Inom marknadskommunikation är reklam 

ett mycket viktigt verktyg även om effekterna är svåra att mäta och förutse. Det har dock 

gjorts undersökningar som använt sig av många olika tillvägagångssätt och de visar att reklam 

har en stor positiv inverkan på försäljning.  

 

En stor fördel med reklam är att ett företag har möjligheten att nå en stor publik med hjälp av 

lättförstådda, enkla meddelanden (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 1999). Huvudidén är 

att kommunicera till en specifik grupp, nämligen de som har samma värderingar, och ändra 

folks perception och attityder.  

   

En annan fördel med att använda reklam är att det bidrar till en stor kontroll över budskapet, 

utseende och vad som står skrivet (Fill, 2002). Reklam bidrar även till ett ökat erkännande av 

företagsnamnet och dess rykte vilket är väldigt viktigt då konsumenterna kan basera sitt köp 

på vad de vet om företaget (Hutt & Speh, 1998). Självklart förekommer det också nackdelar 

som t.ex. att det anses vara kostsamt och opersonligt för att meddelandet sänds ut till en stor 
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folkmängd. Dock väger fördelarna upp nackdelarna genom att företaget kan differentiera sig 

på ett bra sätt vilket ökar deras konkurrenskraft. Detta i sin tur skall då bidra till en ökad 

försäljning (Fill, 2002). 

 

3.2.1.2 Sales promotion 

Sales promotion kan definieras som kortsiktiga incitament som uppmuntrar prov eller 

användande av en produkt eller tjänst (Keller, 1998). Skillnaden mellan reklam och sales 

promotion är, att medan reklam skapar en anledning att köpa så skapar sales promotion just 

ett incitament att köpa hos kunden. 

  

Sales promotion används då företag vill skapa mervärde åt kunden och det påverkar även 

målgruppens beteende och dess köpbeslut. Säljare av exempelvis kravmärkta eller 

miljömärkta produkter denna metod för att få kunderna att testa produkten och på det sättet 

öka sin försäljning. Detta sker t.ex. med hjälp av rabatt, kuponger och olika typer av premier 

(Fill, 2002).  

 

En fördel med sales promotion är att ger företag möjligheten att prisdiskriminera mot olika 

konsumentgrupper beroende på deras priskänslighet (Keller, 1998). Andra fördelar som detta 

kan medföra är att det ökar den kortsiktiga lönsamheten (även om det är viktigare att använda 

sales promotion till att bygga långsiktiga förhållanden med kunderna), ”lurar” konsumenter 

iväg från konkurrenterna mot ens egna produkter och behålla och belöna trogna kunder 

(Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 1999).  

 

En nackdel med att använda t.ex. kuponger är att det tenderar att minska lojaliteten hos de 

berörda märkena. Risken att kunderna endast köper produkten en gång är överhängande 

medan företagen vill få kunderna att hålla sig till en produkt eller ett märke. Andra nackdelar 

som detta kan medföra är att den förväntade kvalitén sjunker och att priskänsligheten hos 

kunderna ökar (Keller, 1998). Av dessa anledningar är det därför viktigt att företag verkligen 

funderar om sales promotion är rätt för dem och i så fall väljer att kommunicera med det som 

passar.   
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3.2.1.3 Direkt marknadsföring 

Direkt marknadsföring kan definieras som: 

 

”Marketing throught various advertising media that interact directly with consumers, 

generally calling for the consumer to make a direct respons.” (Kotler, Armstrong, Saunders, 

Wong, 1999).  

 

Direkt marknadsföring består oftast av en direkt kommunikation med noggrant utvalda 

individer. Där det förekommer en frekvent ”one-to-one” kommunikation erhålls en direkt 

respons (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 1999).  

 

Att använda direkt marknadsföring bidrar till en mer personlig och mellanhandsfri 

kommunikation. Direkt marknadsföring kan vara i form av telemarketing, tidningar, direkt 

post och Internet, där var och en har sina fördelar och nackdelar. De mest använda kanalerna 

är Internet och tryckform som t.ex. tidningar eftersom kostnaden är mindre, access till 

information är bättre, uppdateringen är mer frekvent och det är mer personligt (Fill, 2002).   

 

De allmänna fördelarna med direkt marknadsföring är att företaget når en stor publik, det är 

bekvämare att handla online och det sparar tid när kunderna kan köpa det de vill ha direkt av 

producenten. Med direkt marknadsföring kan företaget uppnå högre antal läsare och respons 

och om företag prioriterar en viss målgrupp så kan de även skapa ett mer personligt, 

skräddarsytt meddelande för att få kunderna att känna sig speciella. Andra fördelar är att 

företag kan hålla ett kontinuerligt förhållande till sina kunder och detta medför i sin tur en 

långsiktig relation mellan företag och kunderna (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 1999).  

 

En nackdel med direkt marknadsföring är att ett fåtal anställda inom detta område kan ge hela 

industrin ett dåligt rykte vilket försvårar för andra som inte använder sig av tvivelaktiga 

försäljningsmetoder (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 1999). Det är allmänt känt att detta 

fenomen redan har drabbat telefonförsäljare, även om faktumet att konsumenten blir störd i 

sitt eget hem säkert har bidragit till detta. Konsumenters personliga uppgifter sparas också i 

diverse databaser och detta kan bidra till att konsumenten som sedan kontaktas känner sig 

kränkt.  
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3.2.1.4 Public relations 

Public relations (härifrån refererat till som ”PR”) är en aktivitet som är designad att 

marknadsföra och/eller skydda ett företags image eller dess produkter samt fostra bättre 

förhållanden till diverse intressenter (Keller, 1998). PR kan involvera bl.a. 

välgörenhetsaktiviteter och lobbying och detta skapar synlighet för företaget, ett ansikte utåt 

som sedan förhoppningsvis bidrar till att företaget kan bli identifierat, positionerat samt 

förstått av intressenter (Fill, 2002). 

 

Fördelar med PR är att förtaget har en stor kontroll över vad som sänds ut och att det nås till 

en mindre målgrupp. En liten målgrupp kan vara till fördel för att det blir mer personligt och 

företaget kan komma närmare målgruppen. PR skall förväntas bidra till ”word-of mouth” 

kommunikation mellan intressenter (Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, 1999). 

Andra fördelar är att företaget behöver PR för att behålla konsumenternas förtroende för 

företaget och att kostnaderna för PR är relativt låga (Fill, 2002). 

 

En nackdel med PR är att det är svårt att mäta effekterna av det och det beror på att PR oftast 

används tillsammans med andra marknadskommunikationsverktyg. Att målgruppen är liten 

kan också vara en nackdel då företaget helt enkelt inte når ut till en bred publik och därför blir 

genomslagskraften begränsad (Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, 1999). 

 

3.2.1.5 Personlig försäljning 

Personlig försäljning kan kort beskrivas som ”ansikte mot ansikte” – kommunikation.  

Detta är givetvis en av de dyraste metoderna och det används lämpligen när produkten eller 

tjänsten har en viss grad av komplexitet eller är förknippad med en högre risk (Kotler, 

Armstrong, Saunders och Wong, 1999). 

 

För att maximera effektiviteten måste den personliga försäljningen bli noggrant integrerad i 

företagets marknadsförings mix. Det är också mycket viktigt att anställa kompetenta försäljare 

då deras jobb är både komplext och utmanande. De måste ha bred kunskap båda om företagets 

egna produkter och andras (Hutt & Speh, 1998). Det är även viktigt att ledningen motiverar 

sina säljare då deras jobb kan vara väldigt frustrerande. Ett bra företagsklimat med positiva 

värderingar är ett bra sätt att öka moralen (Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, 1999). 

En stor fördel med personlig försäljning är att säljaren får en omedelbar feedback från kunden 

med en stark reducering av distraherande faktorer. Eftersom kunden är så involverad i 
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processen så ger detta, i kombination med möjligheten att ge en skräddarsydd lösning tack 

vare den omedelbara feedbacken, en stor potential att lösa konsumentproblem (Fill, 2002).  

 

En av de största nackdelarna med personlig försäljning är, som nämnt ovan, de höga 

kostnaderna som detta medför. Kontrollen över meddelandena är ofta väldigt låg och dess 

inkonsekvens är också nackdelar, även om flexibiliteten också är en fördel. Men 

inkonsekventa meddelanden kan medföra förvirring och eventuella missförstånd (Fill, 2002).    

 

3.2.1.6 Sponsoraktiviteter  

”Sponsorship refers to the company’s financial support of a media, social, sporting or 

cultural activity in return for exposure of its brand or brands.” (Rossiter, Percy, 1998) 

 

Sponsoraktivitet är en kommersiell aktivitet och det bidrar till en stor medvetenhet om företag 

och dess produkter. Detta eftersom sponsring är ett substitut för, eller ett komplement till, 

reklam (Rossiter, Percy, 1998). 

 

En användning av sponsoraktiviteter ger positiva effekter som att nå en stor publik och det 

skapar positiva associationer till företaget. Andra fördelar är att det förbättrar företagets image 

och det bidrar till en utveckling av lojalitet bland kunderna. Det kan även attrahera nya kunder 

som självklart också har en positiv verkan på försäljningen (Fill, 2002). 

 

En nackdel med sponsoraktivitet är att det inte ensamt kan användas för att skapa 

medvetenhet utan behöver kombineras med andra marknadsföringskommunikationsverktyg 

för att få en större effekt. En annan nackdel är att den effekt som sponsoraktiviteter ger är 

väldigt begränsad då det enbart återstärker företagsnamnet eller produkten. Alltså skapar det 

ingen förändring i kundernas köpbeteende vilket kan hämma företaget från att få kunderna att 

uppfatta produkten, eller företaget, på det sätt som företaget önskar (Fill, 2002).  

 

3.2.1.7 Internet 

Internet fick sitt stora genombrott för ca 15 år sedan och har öppnat stora möjligheter för 

marknadskommunikation. Här finns en möjlighet för företag att ha en riktig dialog med 

kunderna istället för en envägskommunikation (Fill, 2002).  
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Den stora fördelen med Internet är att det finns en möjlighet för företagen att ägna sig åt både 

direktreklam (genom t.ex. e-mail) och indirekt reklam (genom hemsidor). För de flesta företag 

blir kostnader markant mycket lägre än om detta skulle ha skötts med traditionella medel. Det 

ger alltså en möjlighet för företag som egentligen inte skulle ha råd att nå ut till en större 

massa att faktiskt göra det. 

 

En stor nackdel, och ett växande problem, är att många numera ägnar sig åt så kallad ”spam-

mail”. Detta är en form av massutskick till slumpmässiga e-mail adresser runt om i världen. 

Det är numera illegalt men det har skadat de företag som ägnar sig åt seriösa utskick till sina 

kunder. Det är numera mycket svårare att erhålla en positiv respons med direktreklam via 

Internet.   

 

3.3 Hur skall ett företag lyckas med sin 

marknadskommunikation? 

Vi har nu beskrivit hur ett företag kan välja att kommunicera till sina konsumenter. Vi skall 

nu beskriva hur företag måste gå till väga för att använda sina kommunikationskanaler på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

I grund och botten går det ut på att övertala kunden om att just detta företag är det bästa 

alternativet för att stilla kundens behov. Vi har tagit del av ett antal modeller som behandlar 

detta men hittade en som vi ansåg hjälpa vårt syfte bättre än de andra. Modellen har tagits 

fram av Kevin Lane Keller och presenteras i hans bok Strategic brand management – 

building, measuring and managing brand equity (1998):  
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Figur 5: Keller (1998) 

 

3.3.1 Exposure  

För att ett kommunikationsprogram skall nå framgång så är det essentiellt att konsumenten ser 

eller hör meddelandet (förutsatt att kommunikationen är riktad mot konsumenter, vilket den är 

i vårt syfte). Betydelsen av exponering kan förklaras enligt följande: 

 

”En från början neutral stimulus blir positivt värderad om man flera gånger blir utsatt för 

den. En preferens senare för denna stimulus finns utan att man varit medveten om 

exponeringen eller ens kunnat urskilja stimulus. När stimulus är en person, ett ord, en symbol 

etc. kvarstår effekten under en viss tid och klingar sedan av” (www.ne.se).  

 

Denna definition betonar att för att ett meddelande mot en konsument, i vårt fall, skall tas 

emot och uppfattas krävs det att det repeteras under en viss tid. Dubois (2000) säger vidare att 

det inte bara krävs att meddelandet repeteras flera gånger utan att det även måste repeteras ett 

visst antal gånger för att konsumenten skall uppfatta det överhuvudtaget, en s.k. ”minimum 

threshold”. Ett meddelande kan också överexponeras så att konsumenten endast uppfattar det 

som brus och sollar bort det omedvetet. Därför gäller det att exponera meddelandet med en 

lagom frekvens, en s.k. ”absolute threshold”.   

Exposure 

Attention 

Comprehension 

Yielding 

Intention 

Action 

-”The person must see or hear the communication” 

 -”The person must notice the communication” 

-”The person must understand the indented message” 

-”The person must respond favorably to the intended message” 

-”The person must plan to act in the desired manner.” 

-”The peson must actually act in the desired manner.” 
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Individer tenderar också att acceptera kommunikationsmeddelanden som överrensstämmer 

med deras egna attityder och värderingar, s.k. selektiv exponering. Det är av denna anledning 

som konsumenter t.ex. kan välja att prata med en viss säljare och inte en annan när de kliver 

in i en butik (Hutt & Speh 1998).  

 

Exponering sker på olika sätt beroende på den kommunikationskanal som företaget i fråga 

väljer att använda sig av. Olika kommunikationskanaler ger framgångsrik exponering 

beroende på vilken typ av företag det handlar om. Därför är det essentiellt för företagen att ta 

ställning till vilka medier och kommunikationskanaler som de bör använda.  

 

Mediavalet bör göras när målgruppsanalysen och reklamutformningen är färdigställd samt när 

schemaplaneringen är slutförd (Dahlén & Lange, 2003). För att mediavalet skall bli 

framgångsrikt krävs det god kunskap om målgruppen och om de olika mediernas egenskaper. 

Det första steget är sedan att matcha medierna med målgruppen och detta kan ske direkt eller 

indirekt. Efter det är det dags att utvärdera medierna utifrån deras egenskaper. Några kriterier 

som bör tas i beaktning är mediets aktivitetsgrad (aktivt eller passivt), genomslagskraft (högt 

eller lågt) och kommunikativa förmåga.   

 

3.3.2 Attention 

”Attention” kan förklaras enligt följande: 

 

”Selektiv funktion inom varseblivning som innebär att vissa aspekter i omgivningen 

fokuseras. Genom att information uppmärksammas blir den tillgänglig för fortsatt medvetet 

styrd bearbetning. Uppmärksamhetsomfång är det antal element som en individ omedelbart 

kan uppfatta.” (www.ne.se) 

 

Attention är alltså en selektiv funktion i det mänskliga sinnet. Detta innebär att individer 

filtrerar bort vissa stimuli. Det är därför som en viss konsument uppmärksammar vissa 

reklamer som stämmer överens med dess behov och värderingar (Hutt & Speh, 1998). Det är 

veteskapligt bevisat att människan uppfattar 800 ord, 2000 bilder och 20000 visuella stimuli 

som är relaterade till 500 olika företagsnamn per dag. Men mindre än ett dussin av dessa 

kommer att ha någon inverkan på konsumentens beteende. Detta är ett stort problem inom, 
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framförallt, reklambranschen och det är essentiellt att företag förstår denna funktion för att nå 

ut till sin tilltänkta målgrupp (Dubois, 2000).  

 

Det finns två grupper av faktorer som har tagits fram som anses vara viktiga att ta hänsyn till 

för att nå denna framgång. Den första gruppen relaterar till stimulit i sig och det andra till 

individen (Dubois, 2000). De faktorer som påverkar om ett stimuli uppfattas är storlek, färg, 

intensitet, rörelse (t.ex. en rörlig annonstavla), kontrast, position och nymodighet. Från 

individens ståndpunkt är det uppfattningsförmåga, behov och motivation, engagemang och 

hobbys och attityder och förväntningar som bestämmer om individen kan uppfatta ett visst 

stimuli eller inte.  

 

3.3.3 Comprehension 

Förutom att konsumenten skall utsättas för och uppfatta meddelandet så måste den även förstå 

det. För att göra detta möjligt är det viktigt att företaget som skickar ut meddelandet skickar 

rätt meddelande till rätt målgrupp. Det är t.ex. vetenskapligt bevisat att människor ifrån en 

högre social klass uppskattar reklam som får dem att tänka medan människor från en lägre 

social klass reagerar mer positivt på höga ljud och klara färger (Dubois, 2000). Alltså bör inte 

företag utforma reklam med klara färger och höga ljud om produkten riktar sig mot en högre 

social klass och vice versa. Då finns risken att de helt enkelt inte förstår meddelandet och kan 

således inte ta det till sig.  

 

3.3.4 Yielding  

“ Persuation as a communication is aimed at influenceing the attitudes of an audience” 

(Dubois, 2000). 

 

För att övertala kunderna måste företaget genomgå en av två alternativa strategier. Den första 

är adaption - strategin, där företaget formar meddelandet till de attityder som redan fanns i 

mottagarens sinne. Den andra kallas splittrings – strategi och denna typ av strategi syftar till 

att modifiera kundernas syn. Vid en jämförelse dessa två strategier emellan är det mycket 

lättare att applicera och genomföra den första strategin där företaget enbart behöver kunskap 

om attityder som råder i den nuvarande marknaden (Dubois, 2000).  
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Som nämnt tidigare skall företag utforma ett meddelande och detta skall sedan övertala 

kunderna med hjälp av dess text, bild och symboler, dvs. de yttre faktorerna. De emotionella 

faktorerna, t.ex. rädsla och humor, är något annat som företag gärna spelar på i sina försök att 

övertala kunderna att köpa just deras produkter. Men detta kräver att meddelandet verkligen 

håller vad det lovar, t.ex. om företaget hävdar att en viss del av vinsten skickas som bistånd 

till Afrika så måste detta efterföljas. Annars får företaget en mycket negativ bild i 

konsumenternas sinnen så det är viktigt att meddelandet skapas på ett sådant sätt att 

trovärdighet genomsyrar det (Dubois, 2000). 

 

3.3.5 Intentions 

För att kunna förstå hur kunderna beter sig måste företag först förstå vad deras intentioner är. 

Intention är oftast en del av de faktorer som kunderna baserar sina köp på. För att ett köp skall 

förverkligas behövs det kombineras med det faktum att kunderna har en subjektiv norm. Det 

innebär att kunderna har en viss tro och detta kommer sedan att styra deras omdöme och 

handlingar. För att en köpintention skall skapas hos en kund så måste först denne göra en 

utvärdering av vad produkten kan medföra för mervärde till kunden (Fill, 2002). 

 

Här är en bild som visar hur intentioner och andra tillhörande faktorer är relaterade till 

varandra:  
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Figur 6 Kundensintentionsbild (Fill 2002) 

 

Kundens agerande på en viss sätt influeras alltså av kundernas attityd. Attityd till vad 

produkten skall ge kunderna, vilken nytta det skall bidra till etc. Vad andra inom samma 

sociala grupp tycker om köpet spelar också en viss roll men även önskan att lyda. Via attityd 

kan företaget inte förutsäga vad kundernas beteende är utan bara deras inställning till något 

(Fill, 2002). 

 

I Fills bok argumenterar författaren att det är attityden till köpet och inte objektet som skall 

läggas på minnet. Exempelvis en anställd kan ha positiva attityder till ergonomiska stolar men 

ha dåliga attityder till själva handlingen för att köpa dem p.g.a. allt pappersarbete som måste 

ifyllas och sedan godkännas av chefen etc. (Fill, 2002). 

 

3.3.6 Action 

Action är det sista steget för att få kunder att agera utifrån det meddelande som de har erhållit 

från företaget. Det är från de föregående fem faktorerna attention, exposure, comprehension, 

yielding och intention som kunderna baserar sitt beslut om ett köp verkligen skall 

genomföras. (www.clickz.com).  

Evaluation of 
outcomes 

Beliefs that certain outcomes 
derive from particular behaviour 
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Intention Behaviour 
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other thinks of the 
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     4. Analys och Empiri  

 

4.1 Vilka är ICA och COOPs CSR – profiler? 

I denna del av analysen kommer ICA respektive COOPs CSR – profil att arbetas fram.  

Inledningsvis väljer vi att se på de samhällsfrågor som vi anser förknippas med 

dagligvarubranschen. När detta är på plats väljer vi att analysera ICA och COOP var för sig 

utifrån de riktlinjer som Carroll presenterar i sin CSP modell. Resultatet leder till en komplett 

bild av ICA och COOPs sociala ansvarstagande samt en bedömning av deras sociala 

deltagande. 

 

4.1.1 De aktuella samhällsfrågorna 

Enligt Carroll (1979) är samhällsfrågorna något som ständigt förändras över tiden och är 

beroende av branschtillhörighet. Han nämner även att det i stor grad är betraktarens uppgift att 

identifiera de gällande samhällsfrågorna. För vår del har det inneburit en omfattande 

genomgång av hemsidor och tillgänglig sekundär data. De samhällsfrågor som vi anser vara 

gällande för ICA respektive COOP är etik och samhälle, kvalité, miljö och hälsa. Att just 

dessa fyra samhällsfrågor är aktuella framkommer i de rapporter som ICA och COOP årligen 

publicerar. Sett till ICAs rapport (ICA Sveriges rapport om etik och samhällsansvar 2004) är 

det just dessa fyra samhällsfrågor de presenterar och de beskriver ingående hur de valt att 

arbeta med dessa frågor. I COOPs rapport (COOP Sveriges miljörapport 2003) framgår det 

inte lika distinkt vilka frågor de valt att ta ställning till men det finns en klar tendens att de 

arbetar aktivt inom de fyra områdena som nämnts ovan. De identifierade samhällsfrågorna 

som vi anser förknippas med dagligvarubranschen är således miljö, hälsa, kvalité och etik och 

samhälle. 

 

4.1.2 ICAs övergripande CSR-profil 

ICAs övergripande inställning till socialt ansvarstagande summeras under begreppet ”ICAs 

goda affärer” (ICA Sveriges rapport om etik och samhällsansvar 2004). Enligt ICA innebär 

detta att de ska: 

• Drivas med lönsamhet och god etik 

• Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov. 

• Värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna. 
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• Garantera produktsäkerhet och kvalité 

• Främja hälsa och goda matvanor. 

• Verka för god miljö med hållbar utveckling. 

 

Syftet enligt ICA Sverige är att dessa punkter skall genomsyra och fungera som riktlinjer för 

hela verksamheten. Ett problem som detta medför är att ICA Sverige består av flertalet 

självständiga handlare vilket leder till att det rent praktiskt är svårt att driva och kontrollera att 

de uppsatta riktlinjerna följs. Utifrån ett konsumentperspektiv leder detta kanske till en 

varierad syn över hur de uppfattar ICAs CSR – profil. När det gäller Carrolls definition över 

vad socialt ansvartagande rent faktiskt är finns det en klar återkoppling till det ekonomiska 

ansvaret i framförallt punkterna ”drivas med lönsamhet och god etik” och ” lyssna på 

kunderna och alltid utgå från deras behov”. Det ekonomiska ansvaret är enligt Carroll: att 

producera varor och tjänster som samhället efterfrågar och att det säljs till marknaden med 

ekonomisk förtjänst. Att lyssna på kunderna och utgå från deras behov är en förutsättning för 

att kunna överleva i dagens hårt konkurrensutsatta dagligvarubransch. Det etiska ansvaret, 

dvs. de förväntningar som samhället har gentemot ICA, återspeglas i punkten ”värna om 

mångfald och utveckling bland medarbetarna”. Sett till det juridiska ansvaret omsluts detta 

framförallt av punkterna ”garantera produktsäkerhet och kvalité” och ” verka för god miljö 

med hållbar utveckling”. ICA måste följa de lagar och föreskrifter som etablerats av samhället 

vad det gäller en produkts spårbarhet och transportföreskrifter m.m. Det frivilliga ansvaret 

kan härledas till ICAs arbete med hälsa och goda matvanor. Detta ansvar förknippas med att 

det är ICA själva som styr hur de vill arbeta med detta område, inga juridiska eller etiska 

föreskrifter styr detta ansvar. För att tränga djupare ner i vår profil över ICA väljer vi nu att se 

på deras sociala ansvarstagande i förhållande till de identifierade samhällsfrågorna. 

 

4.1.3 ICAs sociala ansvartagande i relation till de identifierade 

samhällsfrågorna 

 

4.1.3.1 Miljö 

ICAs miljöarbete innefattar arbete med sortering av avfall, energisparåtgärder i form av 

miljöanpassning av transporter och miljökrav på sortimentet. ICA vill även verka för en ökad 

försäljning av ekologiska och miljömärkta produkter med syfte att minska miljöbelastningen 

(ICA Sveriges rapport om etik och samhällsansvar, 2004). De miljöaktiviteter som vi 
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lokaliserat presenteras nedan och grupperas in efter vilket socialt ansvar vi anser det har sitt 

ursprung från. 

 

Miljö - Ekonomiska ansvar:  

De aktiviteter som vi anser hamnar under denna kategori är ICAs utbud av ekologiska 

produkter och deras åtgärder rörande miljöanpassade transporter. Anledningen till att vi valt 

att placera ICAs ekologiska produktsortiment under det ekonomiska ansvaret är att det i 

rapporten framgår att försäljningen av det ekologiska produktsortimentet3 har ökat år efter år. 

Under 2003 ökade försäljningen med 17 % sett till det gångna året (2004) ökade försäljningen 

med 15,5 %. Utvecklingen tyder på att ICA inte kan bortse från det faktum att konsumenterna 

efterfrågar ekologiska produkter eftersom dess plats i butiken genererar en ekonomisk 

förtjänst. När det gäller miljöanpassning av transporter framgår det i rapporten att ICA 

utbildar chaufförer i sparsam körning samt försöker på ett mer effektivt sätt öka 

fyllnadsgraden per transport tillfälle. Detta anser vi i högsta grad syftar till att förbättra ICAs 

lönsamhet, vilket medför att denna aktivitet också hamnar under det ekonomiska ansvaret. 

 

Miljö - Etiskt ansvar 

Under denna kategori dyker de ekologiska produkterna upp igen, då vi anser att det mer eller 

mindre finns ett krav på ICA från samhällets sida att deras produktsortiment måste innehålla 

en viss grad av ekologiska produkter. Detta påvisas också utav att försäljningen av de 

ekologiska produkterna ständigt ökar. I rapporten från 2004 framgår det även att ICA genom 

påtryckningar från olika organisationer, däribland naturskyddsverket, valt att inte sälja 

jätteräkor fiskade runt ekvatorn eller torsk fiskad i Östersjön. Dessa aktiviteter förefaller att 

hamna under det etiska ansvaret eftersom några etablerade lagar eller föreskrifter inte finns 

utan det är snarare en förväntan på ICA som organisation att följa den allmänna opinionen 

rörande dessa frågor. 

  

Miljö – Frivilligt ansvar 

De aktiviteter som vi lokaliserat här är ICAs satsning på konceptet ICA – Miljöbutik. För att 

en butik ska klassificeras som en miljöbutik krävs det att handlaren uppfyller ett antal miljö 

                                                 
3 För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats enligt EG:s regler för ekologisk produktion. 

EG:s regler omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsföring 

av ekologiska produkter (www.krav.se) 
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kriterier. Kriterierna innefattar tillgång till konsumentinformation, utbildning av personal, 

källsortering och kontrollerad energiförbrukning. Sammantaget finns det cirka 360 anslutna 

butiker i Sverige och dessa butiker står för 70 % av ICA Sveriges totala butiksomsättning. 

Detta ser vi som ett frivilligt ansvartagande från ICAs sida då detta är en insats som ICA själv 

valt att införa utan påtryckningar från samhällets sida. 

 

4.1.3.2 Kvalité 

Det övergripande målet med ICAs kvalitetsarbete är att kunden skall känna sig trygg, ha ett 

förtroende för ICA och för de varor som säljs i ICA – butikerna. ICAs kvalitetsarbete är 

inriktat på att garantera produktsäkerhet genom hela kedjan, från leverantör till butik (ICA 

Sveriges rapport om etik och samhällsansvar, 2004). Enligt ICA omfattar detta arbetet 

kontroll, uppföljning av produktion samt arbete med produkternas egenskaper. De aktiviteter 

vi identifierat här knyts an till det juridiska ansvaret.  

 

Kvalité – Juridiskt ansvar 

Under det juridiska ansvaret hittar vi bland annat EU – förordningens riktlinjer angående 

spårbarhet, dvs. möjligheten att spåra produkter eller råvaror bakåt och framåt i 

livsmedelskedjan. Dessa riktlinjer ämnar ICA att följa och ett nytt system för att handskas 

med detta har införts under 2004. Vidare finns det även uppsatta lagar som skall se till att 

varje butik har ett program för egenkontroll av kvalité och hygien. Programmet omfattar 

rutiner för underhåll av maskiner, fastigheter samt kontroll av temperatur i kyl- och 

frysdiskar. För att tillmötes gå dessa krav hade ICA (2003) fem anställda vars syfte är att 

stötta ICA Sveriges – handlare i sitt kvalitetssäkringsarbete.  

 

4.1.3.3 Hälsa  

Utifrån samhällsrapporten från 2004 är ICAs uppgift i förhållande till samhällsfrågan hälsa att 

inspirera till bättre matvanor och öka kunskapen om vad som är hälsosamt för kroppen. Det 

framgår även att ICA vill göra det enkelt för konsumenterna att införskaffa, laga samt äta 

nyttig mat. De aktiviteter eller snarare insatser som vi har identifierat under hälsa återfinns 

under det etiska och frivilliga ansvaret. Detta förefaller inte särskilt märkligt eftersom det per 

dags datum inte är, vad vi vet, förbjudet att äta eller införskaffa fet och onyttig mat. 
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Hälsa – Etiskt ansvar 

Under denna kategori återfinns de nyckelhålsmärkta produkterna vilket är Livsmedelsverkets 

anvisningar till fiberrikare och mer fettsnåla produkter. ICA har från år 2003 till 2004 ökat 

antalet nyckelhålsmärkta produkter i sitt sortiment från cirka 800 till 1200 artiklar (ICA 

Sveriges rapport om etik och samhällsansvar, 2003, 2004). Vidare ökade också ICAs 

försäljningen av de nyckelhålsmärkta produkterna med 16 % under 2004. Detta anser vi vara 

ett bevis på de nyckelhålsmärkta produkter bör placeras under det etiska ansvaret då 

utvecklingen tyder på att konsumenterna och producenterna lägger ner mer resurser för att 

upprätthålla samhällets allt större krav på en mer hälsosam livsstil. 

 

Hälsa – Frivilligt ansvar 

Det allt större trycket från samhällets sida när det gäller hur vi skall leva, vad som är bra för 

oss har gjort att ICA genom olika insatser valt att frivilligt engagera sig. De aktiviteter som vi 

lokaliserat här är ICAs ”Må – bättre” koncept, blodomloppet och kompis med kroppen. Må – 

bättre konceptet är en speciell avdelning på www.ica.se där konsumenten kan få söka efter 

artiklar, näringsrika recept samt få svar på frågor kring hälsa. Sidan ”Må – bättre” besöktes av 

213 000 personer under 2004 (ICA Sveriges rapport om etik och samhällsansvar, 2004). 

Vidare genomförde ICA Sverige en informationssatsning med syfte att göra kunderna mer 

medvetna om matens innehåll. Företaget har då riktat sig i annonser mot 

ingrediensförteckningar, näringsvärdesdeklarationer och symboler.  

 

4.1.3.4 Etik och samhälle 

ICA förklarar sitt etiska engagemang enligt följande:  

 

”ICAs etiska engagemang omfattar allt ifrån uppföljning av sociala förhållanden hos 

leverantörerna till att ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Syftet är att förbättra situationen 

för människor som har det svårt” (ICA Sveriges rapport om etik och samhällsansvar, 2004).  

 

ICAs samhällsansvar under denna samhällsfråga koncentrerar sig till tre ansvarsområden 

juridiskt, etiskt och frivilligt. 

 

Etik och samhälle – juridiskt ansvar 

De aktiviteter som vi lokaliserat under det juridiska ansvaret är ICAs mål att följa FNs 

deklaration om mänskliga rättigheter både internt och bland leverantörerna. FNs deklaration 
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om mänskliga rättigheter omfattar riktlinjer ring arbetstider, arbetsmiljö, säkerhet och förbud 

mot tvångsarbete. Under 2003 uppmärksammades ICA i en rapport från Fair Trade Center, 

där de hävdade att en underleverantör av leksaker använt sig av orimliga arbetsförhållanden. 

Detta resulterade givetvis i negativ publicitet.  

 

Etik och samhälle – etiskt ansvar 

Sett till det etiska ansvaret arbetar ICA med rättvisemärkning av vissa produkter däribland 

kaffe, te och bananer. Försäljningen av dessa produkter utgör en liten del av den totala 

omsättningen inom de olika produktkategorierna men det går att skönja en tillväxt inom detta 

område. Enligt ICA ökade försäljningen av de rättvisemärkta produkterna med 50 % under 

2004 (ICA Sveriges rapport om etik och samhällsansvar, 2004). Under detta ansvar väljer vi 

även att placera in de produkter som är märkta med ”Svanen” eller ”Krav”. Anledningen till 

detta är att vi anser att produkter märkta med dessa symboler visar på ett etiskt ansvarstagande 

från ICAs sida, framförallt då det bidrar till samhällets välmående. 

 

Etik och samhälle – frivilligt ansvar 

Inom det frivilliga ansvaret ser vi en klar tendens mot att ICA vill profilera sig som ett företag 

som engagera sig i samhälliga och etiska frågor. ICA presenterar i sin rapport flera exempel 

på sponsor aktiviteter och samarbeten med olika organisationer. Exempel på organisationer 

som ICA för ett nära samarbete med är: 

- Cancerfonden (Rosa Bandet, kampen mot bröst cancer) 

- Bris (Idolkorts kampanj) 

- Röda Korset 

- Världsnaturfonden (WWF) 

 

4.1.4 ICAs CSR – profil 

De ovanstående aktiviteterna och insatserna som vi identifierat och parerat in under de olika 

ansvarsfrågorna illustreras nedan, vilket tillsammans med ICAs punkter under ”Goda Affärer” 

ger oss en komplett bild över ICAs CSR - profil. Utifrån modellen kan vi konstatera att ICAs 

CSR - aktiviteter framförallt är koncentrerade kring de tre områdena miljö, hälsa och 

etik/samhälle. Sett till dimensionen socialt deltagande anser vi att det är framförallt under 

samhällsfrågorna hälsa och etik/samhälle som ICA visar på ett proaction deltagande.  
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Figur 7: ICAs CSR- profil 

Merparten av de aktiviteter ICA genomför under dessa samhällsfrågor ligger inom det 

frivilliga ansvaret vilket vi ser som ett tecken på högt socialt deltagande. Vidare vill vi  

konkludera att det sociala ansvarstagandet under miljöfrågorna ligger på det övre planet av 

deltagande skalan dock inte under proactive utan snarare under accommodation. ICAs sociala 

ansvarsdeltagande är i linje med vad samhället förväntar sig. Liknande inställning har vi till 

det sociala ansvars aktiviteterna under kvalité. 

 

4.1.5 COOPs övergripande CSR – profil 

COOP definierar sitt samhällsengagemang i Kooperativa förbundets dokument 

”Värdekompassen”. Då Kooperativa förbundet är största ägare av COOP Sverige genomsyrar 

detta samhällsengagemang också COOP Sveriges organisation. COOPs ställningstagande kan 

summeras enligt följande (Värdekompassen, 2004). 

 

1. Många människor tillsammans  

- Idén med kooperation är att många människor tillsammans kan åstadkomma mer än 

var och en för sig. 
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- Må bättre 
- Kompis med kroppen 

- Cancerfonden 
- Bris 
- Röda Korset 
- Världsnaturfonden  

- Svanen , Krav,  
- Rättvise märkning 

 

- Djuromsorg 
- FNs mänskliga rättigheter 

- Nyckelhållsmärkta 
produkter 

 

 

- Spårbarhet 
- Egenkontroll 
- Hygien 
- Märkning 

- Ekologiska produkter 
- Transport/ logistik 

 

- Ekologiska produkter 
- Transport/ logistik 
- Östersjö torsk, 
jätteräkor 

- Miljö butik  
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2. Medlemsnytta  

      -   Att skapa värde för medlemmarna genom försäljning och förmedling av varor och 

tjänster som, utifrån medlemmarnas krav och önskemål, ger ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt mervärde. 

3. Ett bra arbete styrs av gemensamma värderingar. 

4. Hållbar konsumtion 

- Göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle med 

ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. 

5. Må bra - Mat, hälsa och miljö  

- Mat, miljö och hälsa är grunden för liv. Därför finns många lagar på dessa områden 

och deras ambition är att ligga steget före lagstiftningen. 

6. Attraktivt sortiment till konkurrenskraftiga priser 

- Mångfald och valmöjlighet ska prägla deras sortiment. 

7. Information och marknadskommunikation 

- Konsumenten har rätt till en öppen och ärlig information. 

8. Opionsbildning och kunskapsutveckling – på konsumenternas sida 

- Att skapa attraktiva, prisvärda och intressanta lösningar för varor och tjänster som 

bidra till hållbar konsumtion. Och att effektivt bilda opinion kring dem. 

9. Tillsammans med andra 

- Värderingarna formar det sociala och kulturella ansvaret i deras verksamhet 

 

COOPs ställningstagande kan kopplas ihop med Carrolls definition av socialt ansvarstagande 

på flera punkter. Det ekonomiska ansvaret tycks återfinnas under ställningstagandet att ha ett 

” attraktivt sortiment till konkurrenskraftiga priser” samt ” hållbar konsumtion”. Det skall 

dock sägas att det ekonomiska ansvaret förefaller ganska så självklart. Om COOP inte ämnar 

bedriva en verksamhet vars syfte är att sälja sina produkter med en ekonomisk förtjänst 

upphör ju COOP som företag. Det etiska ansvarstagandet återfinns under flera punkter och är 

det som vi menar är det mest dominerande. Det känns som att COOP utifrån de presenterade 

värderingarna och ställningstagandena vill skapa sig en stark etisk ansvarsprofil. Anledningen 

till detta kan vara kopplingen till att COOP är ett kooperativ som styrs av sina medlemmar 

och dess medbestämmanderätt. Detta påvisas även i vår intervju med COOPs chef för miljö 

och hälsa. Personen i fråga ansåg att kravet att engagera sig kring CSR – frågor styrs i stor 

grad av den kooperativa ägarformen. För att tränga djupare ner i profilen över COOPs 
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ansvarstagande väljer vi nu att se på deras ansvarstagande i förhållande till de identifierade 

samhällsfrågorna. 

 

4.1.6 COOPs sociala ansvartagande i relation till de identifierade 

samhällsfrågorna 

 

4.1.6.1 Miljö 

COOPs miljöarbete innefattar arbete med att effektivisera energianvändandet, minska 

koldioxidutsläppen i butiker och vid transporter. Vidare vill COOP öka försäljningen av 

ekologisk mat för att påverka miljön i positiv riktning (Coop Sveriges miljörapport, 2003). De 

miljöaktiviteter som vi lokaliserat presenteras nedan och grupperas in efter vilket socialt 

ansvar vi anser det har sitt ursprung från. 

 

Miljö – ekonomiskt ansvar 

Likt ICA hamnar COOPs aktiviteter när det gäller ekologiska produkter under det 

ekonomiska ansvaret. COOP har en positiv utveckling av försäljningen av ekologiska 

produkter. För COOPs del handlar det om en tillväxt på 2 % för år 2003 (Coop Sveriges 

miljörapport 2003). Vidare framgår det att COOP Sverige har 2414 ekologiska produkter i sitt 

sortiment. Likt tidigare resonemang anser vi att de ekologiska produkterna hamnar under detta 

ansvar pga. att det finns en efterfrågan på de ekologiska produkterna. COOP kan därför inte 

bortse från detta faktum, då dess plats i butiken genererar en ekonomisk förtjänst. 

 

Miljö – etiskt ansvar 

De aktiviteter som dyker upp här rör också de ekologiska produkterna. Precis som i ICAs fall 

menar vi att det finns förväntningar från samhällets sida att deras produktsortiment måste 

innehålla en viss grad av ekologiska produkter. Under denna kategori framhäver även COOP i 

sin miljö rapport att betydande insatser har gjorts för att effektivisera avfallshanteringen i 

butikerna. Detta ser vi som ett etiskt ansvar då det känns som att samhället förväntar sig att 

COOP, likt andra organisationer, tar hand om sitt avfall och återvinner sitt materialförbruk. 

Likt ICA väljer även COOP att inte sälja torsk som fiskats i Östersjön vilket vi anser vara ett 

etiskt ansvarstagande. 
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Miljö – Frivilligt ansvar 

Under det frivilliga ansvaret har vi lokaliserat ett flertal aktiviteter som COOP väljer att 

bedriva. Dessa aktiviteter är ”matmästare” konceptet, den årliga miljöveckan och 

Änglamarkspriset. Enligt COOPs miljörapport 2003 bär matmästaren ansvaret för att butikens 

miljömål är kända och att de omvandlas till aktiviteter i butikens handlingsplan. När det gäller 

Änglamarkspriset är det ett årligt stipendium på 100 000 kr som delas ut till de personer, 

företag eller organisation som bidragit till miljöförbättrande insatser i vardagen. Miljöveckan 

är ett årligt återkommande initiativ från COOPs sida. Under denna vecka väljer COOP att 

lyfta fram de ekologiska produkterna samt att informera med direktreklam och broschyrer vad 

dessa produkter kan tillföra. 

 

4.1.6.2 Kvalite  

När det gäller COOPs arbete med kvalité framkommer det inte någon direkt definition eller 

ställningstagande för hur COOP valt att arbeta med frågan. Det som går att finna är, som vi 

ser det, vaga beskrivningar om vad som kan ses som en del av kvalité begreppet dvs. 

produktsäkerhet. COOPs ställningstagande kring begreppet produktsäkerhet är följande: 

 

 ”COOP Norden ämnar främja konsumenternas tillgång till hälsosamma och säkra varor i de 

butiker som är knutna till COOP Norden och ge konsumenterna ökad tillgång till information 

om varor” (www.coop.se).  

 

Avsaknaden av information om hur COOP arbetar med t.ex. spårbarhet gör det också svårt för 

oss att hitta aktiviteter som COOP genomför och engagerar sig kring. Av denna anledning har 

vi inte lokaliserat några aktiviteter som vi kan placera in under de olika ansvarstagandena. 

 

4.1.6.3 Hälsa  

Sett till samhällsfrågan hälsa är COOPs inställning enligt följande: 

 

”Coop vill bidra till att skapa en god hälsa för konsumenten. Dagens situation med övervikt 

och olika sjukdomar kopplade till konsumtion av mat har gjort oss uppmärksamma på vår roll 

för att hjälpa konsumenten till en hälsosam mathållning och livsföring i 

stort.”(www.coop.se).  
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De aktiviteter vi lokaliserat här kan hänföras till ansvarskategorierna etiskt och frivilligt. 

COOPs inställning under denna kategori är väldigt snarlik ICAs. 

 

Hälsa – etiskt ansvar 

Under detta ansvar hittar vi initiativ kring de nyckelhålsmärkta produkterna. För COOPs del 

framgår det inte lika klart hur mycket de säljer samt vilka insatser de har gjort. Det som kan 

utläsas från COOPs hemsida är dock att de försöker informera konsumenten angående de 

nyckelhålsmärkta produkterna. Exempel på detta är att de deklarerar vissa recept som finns att 

tillgå i butiken och på hemsidan med nyckelhålsmärkningen. Precis som i ICAs fall väljer vi 

att placera in insatser kring de nyckelhålsmärkta produkterna under det etiska ansvaret. Då vi 

anser att det finns en förväntning från samhällets sida att COOP ska engagera, erbjuda tjänster 

och produkter som är nyckelhålsmärkta. 

 

Hälsa - frivilligt ansvar 

Under det frivilliga ansvaret har vi lokaliserat tre intressanta aktiviteter från COOPs sida. Den 

första aktiviteten knyts ihop med den tidigare nämnda insatsen ”matmästaren”. När det gäller 

samhällsfrågan hälsa skall ”matmästaren” ha kunskapen att informera COOPs kunder om 

butikens ekologiska produkter samt visa hur de kan användas inom matmästeriet4 (Coop 

Sveriges miljörapport 2003). Den andra aktiviteten är begreppet S.M.A.R.T som COOP 

ämnar att förmedla till sina kunder. S.M.A.R.T begreppet syftar till att uppmärksamma 

inställningen till mathållningen när det gäller tomma kalorier, vegetabilier, val av rätt kött och 

ekologiskt tänkande. Den tredje aktiviteten COOP vill framhäva är hur de kontinuerligt väljer 

att skylta med konsumentinformation om hälsa. Enligt COOP producerades 74 stycken skyltar 

kring hälsotemat under 2003 (Coop Sveriges miljörapport, 2003). 

 

4.1.6.4 Etik och samhälle 

COOPs engagemang kring de etiska samhällsfrågorna framgår inte lika klart som det gjorde i 

ICAs fall. På COOPs hemsida summeras deras etik policy enligt följande: 

 

                                                 
4 Matmästeri: står för matupplevelse, inspiration, snabbt och enkelt, kunnighet och hälsa (Coop Sveriges 

miljörapport, 2003) 
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”Policyn utgår från FN:s och ILO:s erkända och grundläggande mänskliga och fackliga 

rättigheter. Coop Norden avser att använda fair - trademärkning där det finns en efterfråga.” 

(www.coop.se).  

 

Vidare framgår det att från år 2006 skall COOP i sin verksamhetsberättelse årligen rapportera 

om sitt arbete med etisk handel. 

 

Etik och samhälle – juridiskt ansvar 

De aktiviteter som vi lokaliserat under det juridiska ansvaret är att COOP, likt ICA, ämnar 

följa FNs deklaration om mänskliga rättigheter både internt och bland leverantörerna. Då 

COOP inte per dags datum har en offentlig rapport kring detta arbete kan vi inte dra några 

slutsatser kring vilken grad de lever upp till sina ambitioner. 

 

Etik och samhälle – etiskt ansvar 

De aktiviteter vi lokaliserat under detta ansvar förhåller sig, också likt ICA, till arbetet med 

rättvisemärkningen. COOPs policy när det gäller rättvisemärkningen är att dessa produkter 

också skall vara märkta med Krav - märket. Under detta ansvar väljer vi även att placera in de 

produkter som är märkta med ”Svanen” eller ”Krav” - märkena. Anledningen till detta är att 

vi anser att produkter märkta med dessa symboler visar på ett etiskt ansvarstagande från 

COOPs sida framförallt då det bidrar till samhällets välmående. 

 

Etik och samhälle – frivilligt ansvar 

När det gäller COOPs engagemang kring det frivilliga ansvaret kan vi konstatera att de 

engagerar sig inom ett flertal områden. Exempel på detta är bistånd på köpet som innebär att 

kunder med MedMera kort kan välja att avrunda inköpsbeloppet uppåt till närmaste krona. 

Beloppet går sedan genom biståndsorganisationerna ”Vi – skogen” och ”Kooperation utan 

gränser” till behövande U – länder. Ytterliggare ett exempel på frivilligt ansvarstagande är 

möjligheten från kundens sida att skänka sin pant till välgörande ändamål genom de tidigare 

nämnda biståndsorganisationerna. COOP kallar detta engagemang för ”skänk din pant”. De 

beskrivna aktiviteterna från COOPs sida kräver i högsta grad ett engagemang från kundernas 

sida. Några direkta ekonomiska bidrag från COOPs verksamhet har vi inte kunnat lokalisera 

då det inte framgår om de har några samarbeten med andra välgörenhets organisationer än de 

tidigare nämnda. 
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4.1.7 COOPs CSR – profil 

De ovannämnda aktiviteterna och insatserna illustreras nu i CSP- modellen här under. Utifrån 

modellen vill vi konstatera att COOP är djupt engagerade under samhällsfrågorna miljö och 

hälsa. Merparten av de frivilliga ansvarstagandena finns att finna under dessa områden. Då vi 

anser att ett högt engagemang kring de frivilliga ansvarstagandena motsvarar ett proaction 

deltagande från COOPs sida förefaller miljö och hälsa hamnar under detta deltagande. När det 

gäller etik- och samhällsfrågorna och de aktiviteter vi identifierat där ser vi att de är mer 

utsprida under de olika sociala ansvarstagandena vilket har gjort att vi valt att se på deras 

deltagande som accomodation, dvs. COOP är engagerade men deras engagemang ligger mer i 

linje med vad samhället förväntar sig. Samhällsfrågan kvalité har vi svårt att klassificera till 

COOPs deltagande då vi inte direkt har kunnat identifiera några sådana aktiviteter. 

 

Figur 8: COOPs CSR - profil 

 - S.M.A.R.T 

- Matmästare 

- Hälso-info i butiken 

- Bistånd på köpet 

- Sänk din pant 

- Svanen , Krav,  

- Rättvise märkning 

 

- FNs mänskliga rättigheter 

- Nyckelhållsmärkta 

produkter 

 

 

 

- Ekologiska produkter 

 

- Avfallshantering 
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- Ekologiska produkter 
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- Miljö vecka 

- Änglamarks priset  
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4.2 Hur kommunicerar ICA och COOP ut sina CSR-profiler? 

I detta avsnitt kommer vi att se på vilka kommunikationskanaler ICA och COOP använder sig 

av för att kommunicera ut de identifierade aktiviteterna från förgående avsnitt. Vi vill här 

poängtera att en del aktiviteter kan förekomma i mer än en kanal. Detta förklaras enligt teorier 

om att kanaler kan kombineras för att ge en större genomslagskraft.  

 

4.2.1 ICA 

När det gäller vilka kommunikationskanaler ICA använder sett i förhållande till de 

identifierade sociala ansvarstagande aktiviteterna kan vi utifrån vår telefonintervju med ICAs 

miljö- och ansvarschef konkludera följande: 

 

• Ica använder sig av Internet, årsredovisningar, reklam (annonser, direktreklam, TV), 

pressinfo, sales promotion. 

• Medarbetarna framhävdes också som en viktig kugge i ICAs ambition att kommunicera ut 

sitt sociala ansvarstagande. 

 

Frågan som vi ställer oss är i vilken omfattning kan vi se att dessa kommunikationskanaler 

används? Under vår granskaning av ICA framgår det att en del kommunikations kanaler 

används mer frekvent en andra. Direkt marknadsföring är ett exempel på detta och här 

används framförallt medlemstidningen Buffé som verktyg. Internet används inte för 

direktreklam men på deras hemsida kan vi finna flest av de CSR - aktiviteter som ICAs 

engagerar sig i. Det är också här det framgår i detalj vad bakgrunden och innehållet i de olika 

aktiviteterna är. Nedan presenteras de aktiviteter som vi lokaliserat under kanalen Internet.  

 

- Transport logistik  - Östersjö torsk 

- Jätteräkor   - Spårbarhet 

- Egenkontroll  - Hygien 

- Märkning   - Blodomlopp 

- Kompis med kroppen  - Nyckelhållmärkta produkter 

 

Utöver de ovanstående aktiviteterna framkommer även att konceptet ”må bättre” och 

”miljöbutiken” kommuniceras ut via Internet men framförallt framhävs dessa två aktiviteterna 

i medlemstidningen Buffé. När det gäller sales promotion har denna kommunikationskanal 
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framförallt används för att åskådliggöra de ”Krav” - märkta, ”rättvisemärkta” och 

”nyckelhålsmärkta” produkterna. Detta har genomförts genom användning av provsmakning, 

tävlingar och kupongerbjudanden.  

 

När det gäller PR har ICA framförallt genom olika välgörenhets insatser försökt bygga upp 

en relation med Cancerfonden och Röda korset. Detta har gjorts genom olika evenemang 

däribland den årligt återkommande Cancergalan på TV 4. Dessa insatser har även 

kommunicerats ut dels i medlemstidningen ”Buffe” och via Internet. Sett till 

kommunikationskanalen personlig försäljning har vi inte lyckats hitta några konkreta 

insatser. Men som vi tidigare nämnt är det en uttalad ambition från ICAs sida att 

medarbetarna skall fungera som den yttersta ambassadören i arbetet med att informera 

konsumenterna om ICAs sociala ansvarstagande. Slutligen kan vi även se att olika 

sponsoraktiviteter används i stor utsträckning från ICAs sida. Exempel på detta är diverse 

monetära bidrag och gemensamma projekt som gjorts i samarbete med Cancerfonden, Röda 

korset, Bris och Världsnaturfonden. 

 

TV är en, av ICA, flitigt använd kommunikationskanal. Deras TV – reklamer koncentrerar 

sig dock framförallt på att förmedla för tillfället förmånliga erbjudanden samt en viss image. 

Vilken imagestrategi ICA har i och med sin TV – reklamer vill vi inte yttra oss om och är 

heller inte målet för denna undersökning. Vi kan däremot med största säkerhet konstatera att 

de inte är CSR inriktade.    

 

4.2.2 COOP 

Sett till COOPs användande av de olika kommunikationskanalerna framgår det utifrån 

intervjun med deras miljö- och hälsoansvarige att de primära kanalerna är: 

 

• Direktreklam innehållande framförallt medlemstidningen ”Mersmak” och veckoerbjudande 

till hushållen. 

• Reklam i form av regelbundna TV- spots och reklamblad i butiken. 

 

Under vår granskning av COOP har det framkommit att de ovanstående kanalerna självfallet 

har används i relativt stor omfattning. Men vi vill dock precis som i ICAs fall poängtera att 

många utav de identifierade CSR - aktiviteterna till stor del bara kommuniceras ut via 
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Internet och då framförallt i deras ”miljö rapport” och i ”värdekompassen”. En summering av 

de aktiviteter som vi fann på Internet summeras här under: 

 

- Avfallshantering - FNs mänskliga rättigheter 

- S.M.A.R.T  - Rättvisemärkning 

- Änglamrkspriset - Vi – skogen och Kooperation Utan gränser 

- Miljöveckan - Matmästaren 

 

Tittar vi närmare på hur COOP använt sig av direktreklam för att nå ut med sitt sociala 

ansvarstagande så har tonvikten framförallt varit inriktad på att lyfta fram aktiviteterna 

”matmästaren” och ”fria radikaler”. Enligt COOP är det också den så kallade matmästaren 

som ska stå för den personliga försäljningen, då han/hon i interaktion med konsumenten skall 

kunna informera och vägleda konsumenten kring miljö och etik frågor. Vi har även 

lokaliserat att COOP försöker kommunicera ut en stark miljöprofil genom att i broschyrer 

informera om ekologiska produkter och hälsosamma produkt val.  

 

Sett till vilka sponsor aktiviteter COOP bedriver kan vi konkludera att dessa är ”Vi – skogen” 

och ”Kooperation utan gränser”. Syftet från COOPs sida är att få konsumenten att avrunda 

sina köp med MedMera kortet uppåt till närmaste jämna belopp. Bidraget fördelas sedan lika 

mellan de båda organisationerna. Dessa två aktiviteter kommuniceras ut i medlemstidningen 

och genom skyltning i butiken. På samma sett kommuniceras aktiviteten ”skänk din pant” ut. 

Sammantaget kan vi konkludera att de kommunikationskanaler COOP i större omfattning en 

andra använder sig av i sin kommunikation mot konsumenterna är Internet och direktreklam. 

 

Till skillnad från ICA använder sig dock COOP också av CSR inriktad TV – reklam. År 2003 

hade COOP en reklamkampanj som förespråkade deras ägg från frigående höns. Denna 

kampanj hade stor genomslagskraft med ökad försäljning som följd och belönades med första 

pris i tävlingen ”100-wattaren” och ”Guldägget”. Det verkar som COOPs imagestrategi är 

mer riktad åt att förknippas med CSR än vad ICAs är då bredden av kommunikationskanaler 

som de väljer att använda för att förmedla detta är större. 
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4.3 Har ICA och COOP lyckats kommunicera ut sitt sociala 

ansvarstagande till konsumenterna? 

Här ska vi nu ta ställning till om ICA och COOP har lyckats kommunicera sina CSR - profiler 

till sina konsumenter. Till att börja med presenterar vi resultaten från vår undersökning. De 

presenteras i tabeller som åskådliggör de påstående som vi konstruerat under de olika 

definierade samhällsfrågorna. Den statistik som presenteras är antalet svarande respondenter 

per påstående (N), svarsbredden (min/max), medelvärdet och standardavvikelsen per 

påstående. 

 

Efter detta ska vi jämföra ICA och COOPs kommunikation av sitt sociala ansvarstagande med 

Kevin Lane Kellers modell och se hur pass långt de har kommit i den ”stegen” som är 

presenterad i teorikapitlet ovan. Vi presenterar detta uppdelat efter de samhällsfrågor vi har 

identifierat då resultaten skiljer sig dessa frågor emellan. 

 

4.3.1 Resultat av enkätundersökningen 

 

4.3.1.1 ICA  

Konsumenternas kunskap om ICAs sociala ansvarstagande kring samhällsfrågan Miljö: 

Tabellen nedan visar på att konsumenterna anser att ICA till stor del tar ansvar för miljön då 

medeltalet är 2,38, dvs. att merparten av respondenterna ”instämmer delvis” till påståendet. 

Standardavvikelsen visar också på att spridningen av svaren är låg (0,780) vilket vi också kan 

se på min och max talen där svaren varit från ”instämmer helt” till ”instämmer inte”. När det 

gäller påståendena kring avfallshantering (påstående 9) och miljövänliga transporter 

(påstående 10) tenderar resultatet mot att ligga nära medeltalet 3 dvs. obestämd/vet ej, vilket 

visar på konsumenternas omedvetenhet kring dessa insatser. Exponeringen av miljöarbetet i 

butiken (påstående 11) tenderar också mot att konsumenterna har en obestämd/vet ej 

inställning. Medelvärdet är dock här en aning lägre än de två förgående påståendena. Vi vill 

därmed konkludera att konsumenterna på ett övergripande plan ser ICA som ett företag som 

tar ansvar för miljön men sett till de övriga påståendena har konsumenterna en mer vag 

kunskap om ICAs sociala ansvarstagande.   
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Samhällsfrågor Miljö (ICA)

50 1 4 2,38 ,780

50 1 4 2,74 ,664

50 1 5 2,98 ,553

50 1 5 2,66 1,022

50

8. ICA som företag tar ansvar för miljön

9. ICA har en bra avfallshantering

10. ICA har en klar policy när det gäller
miljövänliga transporter

11. ICA exponera sitt miljöarbete i butikerna, t.ex
genom skyltar, broschyrer

Valid N (listwise)

N Min Max Medel Std. Deviation

 

Tabell 1: Samhällsfrågor Miljö 

 

Konsumenternas kunskap om ICAs sociala ansvarstagande kring samhällsfrågan Hälsa: 

När det gäller konsumenternas kunskap om ICAs engagemang kring samhällsfrågorna Hälsa 

visar vår konsumentundersökning att ICA har lyckats med att exponera de nyckelhålsmärkta 

produkterna (påstående 15). Medeltalet för påståendet är 1,98 vilket hamnar under 

svarskategorin ”instämmer delvis”. När det gäller exponeringen av de ekologiska produkterna 

verkar detta också att ha nått fram till konsumenterna då medeltalet är 2.36. Sett till det mer 

övergripande påståendet (12) hamnar detta kring 3 (2,92) vilket tyder på att konsumenternas 

kunskap sett i förhållande till att ICA är ett företag som tar ansvar för folk – hälsan är 

”obestämd/vet ej”. Vidare kan vi också konstatera att stora delar av de tillfrågade 

konsumenterna inte känner till ICAs hälso koncept ”må bättre”, frågan uppnår ett medelvärde 

på 0,26 av 1. då detta ju är en ja/nej - fråga.   

Samhällsfråga hälsa (ICA)

50 1 5 2,92 ,877

50 0 1 ,26 ,443

50 1 5 1,98 1,020

50 1 5 2,36 1,025

50

12. ICA som företag tar ansvar för
folk-hälsan

13. Känner du till ICAs "må bättre" koncept?

15. ICA exponera de nyckelhållsmärkta
produkterna på ett klart sätt i sina butiker

16. ICA exponera de ekologiska
producerade produkterna på ett klart sätt

Valid N (listwise)

N Min Max Medel Std. Deviation

 

Tabell 2: Samhällsfrågor hälsa (ICA) 

 

Konsumenternas kunskap om ICAs sociala ansvarstagande kring samhällsfrågan Kvalité: 

När det gäller konsumenternas kunskap kring de samhällsansvars frågor som rör kvalité visar 

vår undersökning att ICA tenderar att besvara dessa på ett bra sett. Samtliga av de påstående 
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som vi valt att undersöka på konsumenterna hamnar mellan medelvärdena 1,64 och 2,36. 

Detta visar att konsumenterna till stor del ”instämmer delvis” till de olika påståendena. 

Standardavvikelsen förefaller också vara koncentrerad kring 1 vilket tyder på att spridningen 

inte är allt för hög.   

Samhällsfrågor Kvalite (ICA)

50 1 5 1,84 ,976

50 1 5 1,84 1,076

50 1 5 2,34 ,872

50 1 5 2,26 1,006

50 1 4 2,10 ,995

50 1 5 1,64 ,875

50

17. ICA som företag står för kvalite

18. ICAs produktsortiment kännetecknas med god kvalite

19. ICAs produktsortiment kännetecknas med god
ursprungsmärkning

20. ICA som företag håller vad de lovar

21. ICA tar ansvar för sitt produktsortiment

22. ICAs butiker kännetecknas med god hygien

Valid N (listwise)

N Min Max Medel Std. Deviation

 

Tabell 3: Samhällsfrågor Kvalité (ICA) 

 

Konsumenternas kunskap om ICAs sociala ansvarstagande kring samhällsfrågan Etik och 

samhälle: 

Sett till ICAs socialt ansvarstagande kring samhällsfrågorna Etik och samhälle kan vi 

konstatera att konsumenternas kunskap i stort sett är obefintlig. Vår undersökning visar på att 

de besvarade påståendena har ett medelvärde mellan 2,66 och 3. Detta visar på att 

konsumenterna har en ”obestämd/vet ej” inställning till de undersökta påståendena. 

Konsumenterna känner alltså inte till ICAs insatser inom detta område. Standardavvikelsen 

visar också på att spridningen inom intervallerna är från 0,515 till 0,871 vilket är väldigt lågt. 

Vidare kan vi se att alla tillfrågade respondenter inte valt att svara på alla påstående, vilket 

kan tyda på att deras kunskap kring dessa påstående också är vaga.   
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Samhällsfrågor Etik och Samhälle (ICA)

50 1 5 2,90 ,544

49 1 5 3,00 ,612

49 1 4 2,73 ,638

50 1 5 2,66 ,798

48 1 5 2,94 ,480

47 1 4 2,74 ,736

48 1 4 2,58 ,871

48 1 4 2,90 ,515

45 1 3 2,84 ,520

43

23. ICA jobbar för jämlikhet

24. ICA jobbar mot diskriminering

25. ICA har strikta kontroller för djuruppfödning

26. ICA har strikta kontroller för djurtransporter

27. ICA jobbar för mänskliga rättigheter

28a. ICA har ett nära samarbete med: Cancerfonden

28b. ICA har ett nära samarbete med: Röda korset

28c. ICA har ett nära samarbete med: Bris

28d. ICA har ett nära samarbete med: Världsnaturfonden (WWF)

Valid N (listwise)

N Min Max Medel Std. Deviation

 

Tabell 4: Samhällsfrågor Etik och Samhälle (ICA) 

 

4.3.1.2 COOP 

 

Konsumenternas kunskap om COOPs sociala ansvarstagande kring samhällsfrågan miljö: 

Sett till tabellen nedan kan vi konstatera att konsumenterna har en god kunskap i förhållande 

till COOPs socialt ansvarstagande kring miljö påståendena (8) och (11). Påståendet (8) att 

COOP tar ansvar för miljön har ett medeltal på 2,08 vilket hänförs till svarsalternativet 

”instämmer delvis” samtidigt visar vår undersökning på att COOP exponerar sitt miljöarbete 

(påstående 11) på ett bra sett då medeltalet här är 2,38. När det gäller kunskapen kring 

insatserna avfallshantering (påstående 9) och transport policys (påstående 10) tyder vår 

undersökning på att konsumenterna har en obestämd/vet ej inställning. Kontentan av detta 

anser vi vara att konsumenterna ser COOP som ett företag med en stark miljö - profil, då 

undersökning visar på att konsumenterna har en god kunskap kring det övergripande 

påståendet  ”COOP som företag tar ansvar för miljön”. 

Samhällsfrågor Miljö (COOP)

50 1 5 2,04 ,968

50 1 5 2,86 ,606

50 1 5 3,04 ,605

50 1 5 2,38 1,048

50

8. COOP som företag tar ansvar för miljön

9. COOP har en bra avfallshantering

10. COOP har en klar policy när det gäller
miljövänliga transporter

11. COOP exponera sitt miljöarbete i
butikerna, t.ex genom skyltar, broschyrer

Valid N (listwise)

N Min Max Medel Std. Deviation

 

Tabell 5: Samhällsfrågor Miljö (COOP) 
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Konsumenternas kunskap om COOPs sociala ansvarstagande kring samhällsfrågan Hälsa: 

När det gäller konsumenternas kunskap om COOPs sociala ansvarstagande kring 

samhällsfrågan hälsa kan vi konstatera följande. Kring det övergripande påståendet att COOP 

tar ansvar för folk – hälsan har de tillfrågade konsumenterna uppnått ett medeltal på 2,68 

vilket tyder på att deras kunskap förefaller ganska så obestämd. Deras medvetande är alltså 

inte speciellt högt sett till detta påstående. Vidare kan vi konstatera att en majoritet av 

konsumenterna inte känner till konceptet ”välkommen till bords”. Denna fråga uppnår ett 

medeltal på 0,22 av 1 (detta är ju en ja/nej fråga). När det gäller påståendena (15) och (16) 

kan vi konkludera att konsumenterna ”instämmer delvis” då medeltalet hamnar på 2,24 

respektive 2,36. Spridningen kring dessa två påståenden är dock förhållandevis högt om vi 

jämför med övriga undersökta påståenden.   

Samhällsfrågor Hälsa (COOP)

50 1 5 2,68 ,935

50 0 1 ,22 ,418

50 1 5 2,24 1,222

50 1 5 2,36 1,139

50

12. COOP som företag tar ansvar för folk-hälsan

13. Känner du till COOPs "välkommen till bords"
koncept?

15. COOP exponera de nyckelhållsmärkta
produkterna på ett klart sätt i sina butiker

16. COOP exponera de ekologiska producerade
produkterna på ett klart sätt

Valid N (listwise)

N Min Max Medel Std. Deviation

 

Tabell 6: Samhällsfrågor Hälsa (COOP) 

 

Konsumenternas kunskap om COOPs sociala ansvarstagande kring samhällsfrågan Kvalite: 

Konsumenterna kunskap angående COOPs sociala ansvarstagande sett i förhållande till 

kvalité är hög. Vår undersökning visar på att påståendena har ett medelvärde mellan 1,68 och 

2,36. Vilket tyder på att konsumenterna till stor del ”instämmer delvis” till de olika 

påståendena. Standardavvikelsen beträffande påståendena (19) till (22) visar också på att 

spridningen inte är allt för hög vilket styrker det förhållande att konsumenternas kunskap 

kring kvalitetsfrågorna är hög. 
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Samhällsfrågor Kvalite (COOP)

49 1 5 1,86 1,080

50 1 5 1,90 1,055

50 1 4 2,22 ,975

49 1 4 2,31 ,871

50 1 4 2,36 ,875

50 1 4 1,68 ,868

48

17. COOP som företag står för kvalite

18. COOPs produktsortiment kännetecknas med
god kvalite

19. COOPs produktsortiment kännetecknas med
god ursprungsmärkning

20. COOP som företag håller vad de lovar

21. COOP tar ansvar för sitt produktsortiment

22. COOPs butiker kännetecknas med god hygien

Valid N (listwise)

N Min Max Medel Std. Deviation

 

Tabell 7: Samhällsfrågor Kvalité (COOP) 

 

Konsumenternas kunskap om COOPs sociala ansvarstagande kring samhällsfrågan Etik och 

Samhälle: 

När det gäller kunskapen angående COOPs ansvarstagande kring samhällsfrågan etik och 

samhälle finns det en utbredd omedvetenhet bland de tillfrågade konsumenterna. Sett till de 

olika medelvärdena i förhållande till påståendena återfinns dessa mellan 2,66 och 3,06. Detta 

tyder på som ovannämnt att kunskapen och därmed omedvetenheten är hög då merparten av 

konsumenterna svarat under svarsalternativet ”obestämd/vet ej”. Vidare påvisar också 

standardavvikelsen att spridningen bland påståendena är liten från 0,452 till 0,913. 

Samhällsfrågor Etik och Samhälle (COOP)

50 2 5 3,06 ,550

50 1 5 2,98 ,553

50 1 4 2,66 ,848

50 1 5 2,74 ,828

50 1 5 2,94 ,712

50 1 5 2,68 ,913

50 1 5 2,82 ,825

50 1 5 3,00 ,452

50

23. COOP jobbar för jämlikhet

24. COOP jobbar mot diskriminering

25. COOP har strikta kontroller för djuruppfödning

26. COOP har strikta kontroller för djurtransporter

27. COOP jobbar för mänskliga rättigheter

28a. COOP har ett nära samarbete med: Vi skogen

28b. COOP har ett nära samarbete med: Kooperation utan
gränser

28c. COOP har ett nära samarbete med: SIDA

Valid N (listwise)

N Min Max Medel Std. Deviation

 

Tabell 8: Samhällsfrågor Etik och Samhälle (COOP) 
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4.3.2 Keller – modellen 

 

4.3.2.1 Miljö 

Som vi skrev ovan så anser våra respondenter att både ICA och COOP tar ansvar för miljön 

på en övergripande nivå. COOPs konsumenter har dock ett starkare intryck att COOP tar ett 

sådant ansvar. Men om vi tittar på en mer detaljerad nivå så brister både ICA och COOP i sin 

förmåga att kommunicera ut sitt miljöansvar. När det t.ex. gäller deras miljövänliga 

transporter så ligger respondenternas svar på 2,98 för ICAs och 3,04 för COOPs. Då 3 är 

obestämd/vet ej så kan vi se att konsumenterna inte har en aning om att dessa två företag 

ägnar sig åt detta. Detta beror på att de endast exponerar sitt ansvar på sina hemsidor och till 

viss del i sina butiker. Men det räcker uppenbarligen inte för att dra till sig konsumenternas 

uppmärksamhet. Alltså stannar både ICA och COOP i ”Exposure” – stadiet i Kellers modell 

när det gäller deras miljöansvar. Ett bevis för vår tes att varken ICA eller COOP kommer 

förbi ”Exposure” stadiet illustreras nedan i korstabellen. Tabellen nedan visar att av de 50 

respondenter som besvarat enkäten återfinns 38 av svaren under svarsalternativet 

obestämd/vet ej samtliga av dessa besöker heller aldrig ICAs hemsida. För COOPs del är 

motsvarande antalet respondenter 32 av 50 som har en obestämd/vet ej inställning och aldrig 

besöker COOPs hemsida. Som tidigare nämnt är Internet den primära 

kommunikationskanalen vid förmedling av ICA respektive COOPs policys vad det gäller 

miljövänliga transporter vilket gör det relevant att framhäva denna kommunikationskanal i 

korstabellen. Eftersom så få besöker hemsidorna så får det ju givetvis som följd att få 

uppmärksammar denna information.  

 

Korstabell över hur ofta ICAs respondenter besöker www.ica.se och hur väl de känner till deras policy när
det gäller miljövänliga transporter

1 0 1 1 0 3

33,3% ,0% 33,3% 33,3% ,0% 100%

1 0 5 1 0 7

14,3% ,0% 71,4% 14,3% ,0% 100%

0 1 38 0 1 40

,0% 2,5% 95,0% ,0% 2,5% 100%

2 1 44 2 1 50

4,0% 2,0% 88,0% 4,0% 2,0% 100%

Ibland

Sällan

Aldrig

7. Hur ofta
besöker du
ICAs hemsida
(www.ica.se)

Total

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Obestämd/vet
ej

Instämmer
inte

Instämmer
inte alls

10. ICA har en klar policy när det gäller miljövänliga transporter

Total

 

Tabell 9: Korstabell fråga 7 mot påstående 10 
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4.3.2.2 Hälsa 

Vid en jämförelse mellan miljö och hälsa visar resultaten på ett något omvänt förhållande. 

Medan respondenternas svar på miljöfrågorna visade på ett övergripande tycke för att ICA 

och COOP är engagerade i sådana så gav hälsofrågorna ett resultat som visar att 

respondenterna inte hade någon övergripande åsikt om att ICA och COOP är företag som tar 

ansvar för folkhälsan. Svaren från ICAs konsumenter hade ett medel på 2,92 medan COOPs 

hade 2,68. Däremot om vi tittar på en mer detaljerad nivå som behandlar den faktiska 

exponeringen av nyckelhålsmärkta och ekologiska produkter så anser både ICAs och COOPs 

kunder att företagen exponerar dessa produkter på ett klart sätt i sina butiker. Detta kan ju 

dock bero på att konsumenterna aktivt deltar i dessa produkter och därför lägger märke till 

dem på ett annat sätt än t.ex. butiksskyltar. Men även om det sistnämnda är sant så har ju ändå 

både ICA och COOP lyckats med att dra uppmärksamhet till denna typ av produkter. 

Informationen vi har tagit del av på deras hemsidor har ju också visat att försäljning av denna 

typ av produkter har ökat de senaste åren och detta bevisar att både ICA och COOP har 

lyckats klättra hela vägen upp på stegen till faktiskt köp. Om detta är tack vare att ICA och 

COOP har kommunicerat ut denna typ av produkter på ett bra sätt eller om försäljningen ökat 

tack var en ändrad trend i samhället låter vi vara osagt. Dock kan en hävda att eftersom 

konsumenterna inte relaterar något av företagen till ansvar för folkhälsan så är det snarare 

trenden i samhället som ligger bakom och inte företagens förmåga att kommunicera ut sina 

argument.  

 

4.3.2.3 Kvalité 

Kvalité är det område som respondenterna genomgående har varit mest positiva och kunniga 

om. Dock visar vår genomgång av kommunikationskanalerna att varken ICA eller COOP 

kommunicerar ut kvalité på ett medvetet sätt. Anledningen, tror vi, att konsumenterna till stor 

del instämmer till påståendena gällande detta är att de upplevt bra kvalité från företagen. 

Alltså har företagen redan givit konsumenterna, på ett eller annat sätt, den kunskap som gör 

att de betraktar båda företagen för något som står för kvalité.  

 

En följd av detta resonemang är att samhällsfrågan ”kvalité” således inte passar in i Kellers 

modell. Det kanske har gjort det innan när det var viktigt för företagen att marknadsföra sig 

som företag som stod för kvalité, men detta verkar vara något som de redan har åstadkommit. 

Således är det inte relevant i just detta avsnitt av vår analys. 
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4.3.2.4 Etik och samhälle 

Som tidigare nämnt är respondenternas kunskap om ICA och COOPs ansvarstagande inom 

detta område så gott som obefintlig och skillnaden på undersökningsresultaten företagen 

emellan är väldigt liten. Samtliga påståenden som undersökts har legat på, eller väldigt nära, 

medeltalet 3, alltså obestämd/vet ej. De kommunikationskanaler som primärt använts från 

ICA och COOPs sida är Internet och medlemstidningar. En intressant iakttagelse i vår 

enkätundersökning sett till ICA är att den information som delgivits i medlemstidningen inte 

har snappats upp av konsumenten. Korstabellen nedan visar att just de av ICAs respondenter 

som regelbundet läser medlemstidningen ”Buffe” överlag inte kan koppla samman ICA med 

Cancerfonden. Av totalt 29 respondenter har 10 ingen kunskap om ICAs samarbete med 

Cancerfonden. Detta är oroväckande då medlemstidningens funktion enligt vår analys är en 

utav ICAs primära kommunikationskanaler vad det gäller förmedlandet av de etiska och 

samhälliga ansvarstagandena.  

 

 

Korstabell över hur ofta ICAs respondenter tar del av informationen i medlemstidningen "Buffe" och hur
väl de känner till deras samarbete med Cancerfonden

3 1 10 0 14

21,4% 7,1% 71,4% ,0% 100%

2 0 1 0 3

66,7% ,0% 33,3% ,0% 100%

1 0 4 0 5

20,0% ,0% 80,0% ,0% 100%

0 0 5 2 7

,0% ,0% 71,4% 28,6% 100%

6 1 20 2 29

20,7% 3,4% 69,0% 6,9% 100%

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

4a. Hur ofta tar du del av
den företagsinformation
som publiceras i
medlemstidningen:
Buffe?

Total

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Obestämd/vet
ej

Instämmer
inte

28a. ICA har ett nära samarbete med: Cancerfonden

Total

 

Tabell 10: Korstabell fråga 4a. mot 28a (ICA) 

 

Alltså har ICA lyckats med något, under omständigheterna, så ovanligt som att ha exponerat 

sitt meddelande för konsumenten som har sett det men ändå inte uppmärksammat det. Vad 

detta beror på kan vi spekulera långt och länge i, men att det har med den selektiva funktionen 

i det mänskliga sinnet att göra kan vara en förklaring. Kontentan är dock att ICAs sätt att 

kommunicera ut sitt ansvarstagande inom etik och samhälle är minst sagt bristfälligt. 



 79 

Samarbetet med Cancerfonden togs här upp som ett exempel men det är ett generellt drag för 

samtliga samarbeten ICA är involverade i och kommunicera ut via ”Buffe”.   

 

För COOPs del är förhållandet nästan omvänt. Korstabellen över hur ofta respondenterna 

läser medlemstidningen ”Mersmak” och deras vetskap om samarbetet med ”Vi – skogen” 

visar att de respondenter som ofta läser tidningen också känner till samarbetet med ”Vi – 

skogen”. Alltså har COOP lyckats där ICA misslyckats. De har tagit sig förbi ”exposure” – 

stadiet men också lyckats få respondenternas uppmärksamhet. Om konsumenterna sedan har 

förstått budskapet som COOP försöker få fram och om det till slut har påverkat dem så 

mycket att det har lett till köp vet vi inte. Det är dock inte omöjligt att tänka sig att så är fallet 

men det sträcker sig utanför syftet med denna uppsats.   

 

Korstabell över hur ofta COOPs respondenter tar del av informationen i medlemstidningen
"Mersmak"och hur väl de känner till deras samarbete med Vi - skogen

7 1 0 8

87,5% 12,5% ,0% 100,0%

3 9 0 12

25,0% 75,0% ,0% 100,0%

0 4 1 5

,0% 80,0% 20,0% 100,0%

0 6 0 6

,0% 100,0% ,0% 100,0%

10 20 1 31

32,3% 64,5% 3,2% 100,0%

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

4b. Hur ofta tar du del av
den företagsinformation
som publiceras i
medlemstidningen:
Mersmak?

Total

Instämmer
helt

Obestämd/vet
ej

Instämmer
inte

28a. COOP har ett nära samarbete med: Vi
skogen

Total

 

Tabell 11: Korstabell fråga 4b mot påstående 28a (COOP) 

 

Vi skall dock komma ihåg att detta endast behandlar den information som ICA och COOP har 

kommunicerat via sina medlemstidningar. Som nämnt innan i detta avsnitt så är den 

övergripande vetskapen hos respondenterna väldigt dålig om företagens ansvarstagande inom 

etik och samhälle. Men om vi enbart ser till kommunikationen via medlemstidningen så ligger 

COOP steget före ICA. 
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     5. Slutsatser 

 

I detta avsnitt kommer vi att dra slutsatser från den undersökning som vi har genomfört och 

det material som har genomarbetats. Även förslag till vidare forskning kommer att tas upp. 

 

Den första frågeställning som vi skulle behandla var vilka CSR – profiler som ICA respektive 

COOP har i sina organisationer. Denna fråga var till för att ge ett underlag till de nästföljande 

två och för att underlätta en förståelse för läsaren. Utan detta underlag skulle vårt resonemang 

bli väldigt svårt att följa och troligtvis sakna vattentät logik.  

 

Den ganska uppenbara slutsatsen vi har dragit efter att ha analyserat dessa var att båda 

företagen har väldigt utarbetade CSR – profiler. Det är uppenbart att en hel del tid och pengar 

har lagts ned på dessa och de genomsyrar hela verksamheten. De täcker stora områden då allt 

från sponsring av Röda korset till planering av miljövänliga transporter finns med. Båda 

företagen gör verkligen en aktiv insats för att dels ta sitt ansvar för miljön, men även 

samhället i stort i och med programmen de båda har där de slår ett slag för folkhälsan men 

även bidragen till diverse hjälporganisationer. Med detta i baktanke anser vi att det är 

anmärkningsvärt hur lite vi visste om detta arbete innan denna uppsats tog sin början, vilket 

för oss in på nästa del i detta kapitel.  

 

I vår andra frågeställning ämnade vi undersöka hur ICA respektive COOP kommunicerar ut 

sina CSR – profiler, alltså vilka media kanaler de använder för att nå sina kunder. I ICAs fall 

använder de sig av Internet, årsredovisningar, reklam (annonser, direktreklam, TV), 

pressinfo, sales promotion, dessa har då blivit val på grund av dess genomslagskraft. För 

COOPs del har företaget använt sig av liknande kanaler för att nå ut till sina kunder. Dock 

gäller det för både ICA och COOP att deras flitigaste använda kanal är Internet. Enligt vår 

mening gör detta att antalet personer som företagen når ut med sitt budskap till blir väldigt 

begränsat. Vår undersökning pekar på att ICAs och COOPs hemsidor inte är något som 

varken unga, medelålders eller äldre frekvent besöker. Om nu hemsidorna i fortsättningen 

skall vara den största kommunikationskanalen för deras CSR – profiler måste dessa således 

göras mer åtråvärda för personer att besöka. Annars blir det fortsättningsvis och svårt att nå 

ut med budskapen. Mer om detta i nästa avsnitt. 
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I denna del ämnar vi behandla vår tredje frågeställning, alltså om ICA och COOP lyckats 

kommunicera ut sitt sociala ansvarstagande till konsumenterna. Vi väljer att behandla en 

aspekt åt gången för att sedan göra en generell slutsats.  

 

Inom miljöaspekterna så anser konsumenterna att ICA är ett företag som tar ansvar för miljö, 

detta på en mer övergripande nivå medan COOP hade en starkare miljöprofil. Detta anser vi 

bero på att meddelandet har varit tydligt i kombination med ett bra val av kommunikations 

kanal. Det visar även att företaget verkligen vill att konsumenterna skall uppfatta dem som 

miljömedvetna. Miljöaspekten är den aspekt som företagen lyckats förmedla bäst, efter 

kvalité, till konsumenterna, även om COOP har lyckats något bättre. Enligt Keller – modellen 

stannar dock både ICA och COOP i ”Exposure”-stadiet då inte många av de tillfrågade, som 

nämnt ovan, besöker respektive företags hemsidor och i och med detta så känner 

respondenterna inte heller till de mer specifika åtgärder som företagen tar för en förbättrad 

miljö. En slutsats vi kan dra av detta resonemang är att både ICA och COOP har lyckats 

etablera sig som miljövänliga företag, men att detta kunde göras bättre och med mer substans 

och eftertryck. 

 

Frågor om konsumenternas kunskap om hälsa så har ICA lyckats bra med att exponera 

nyckelhålsmärkta produkter och ekologiska produkter. Däremot är ”må bättre”- konceptet 

som få konsumenterna känner till. Detta anser vi bero på att företaget inte har marknadsfört 

detta tillräckligt för att nå ut till konsumenterna, och den marknadsföring som faktiskt har ägt 

rum har varit undermålig. Konsumenterna relaterar inte heller ICA, som nämnt, till något 

företag som ansvarar för folkhälsan. COOP lyckas också exponera sina nyckelhålsmärkta 

produkter, men även här stannar konsumenternas uppfattning om COOPs hälsoförknippande 

insatser. Vi hävdar, som nämnt i analysavsnittet, att försäljningsökningen av 

nyckelhålsmärkta produkter ej beror på ICA och COOPs förmåga att exponera dessa 

produkter på ett exceptionellt bra sätt utan snarare på den trend som råder i dagens samhälle.  

Därför måste båda företagen åstadkomma tydliga meddelanden i kombination med de rätta 

kanalerna för att nå ut maximalt (alltså lyckas förmedla alla hälsoinsatser som görs och inte 

bara de nyckelhålsmärkta produkterna) till konsumenterna. Konklusionen är att 

konsumenternas kunskap om företagens insatser inom ”hälsa” är dålig, men det finns potential 

inom detta område för företagen att skapa sig en bättre image och en bättre kommunikation 

till konsumenterna.  
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Frågor om kvalité visar att ICAs konsumenter instämmer till stor del i och med värden på 

mellan 1,64 och 2,36. Detta visar att konsumenterna tycker att ICA håller en viss kvalité för 

sina produkter och att de står för det. Detta är väldigt bra vilket i sin tur skapar en fördel att 

konsumenterna upplever att företaget ger en viss kvalité när det gäller produkter. Här visar det 

även att företaget förmedla om kvalité och konsumenterna har sedan mottagit det och 

överensstämmer. Liksom ICA har COOP fått bra medelvärden (mellan 1,68 och 2,36) vilket 

visar även här att konsumenterna anser att COOP har produkter av hög kvalité. Området 

”kvalité” är alltså inget som företagen bör lägga ner någon större energi på att förbättra då 

konsumenter redan uppfattar detta som mycket positivt, utan måste enbart jobba för att 

bibehålla sina redan goda rykten.  

 

ICAs socialt ansvarstagande kring samhällsfrågorna ”Etik och samhälle” har vi konstaterat att 

konsumenternas kunskap i stort sett är obefintlig. Detsamma gäller för COOPs konsumenter. 

Detta är naturligtvis något som företagen bör åtgärda. Endast Internet och medlemstidningar 

används för att förmedla insatserna inom detta område så det finns stora möjligheter att stärka 

konsumenternas kunskap här. Varför detta inte redan har gjorts kan ju diskuteras i oändlighet 

och förefaller ganska märkligt. Detta är ju trots allt något som konsumenter torde finna viktigt 

och således lägga vikt i vid sitt val av livsmedelsbutik.    

 

Så för att återknyta till vår problemformulering och göra våra slutgiltiga slutsatser så blir 

dessa tämligen uppenbara. Både ICA och COOP har starka och uttalade CSR – profiler som 

de har lagt ned mycket resurser på vilket pekar på att både företagen lägger stor vikt vid sitt 

sociala ansvarstagande. Vi har också fått intrycket av att företagen har dessa åtaganden just 

för att göra en insats och inte först och främst som en PR – kampanj, eftersom de trots allt inte 

har lagt ner alltför mycket energi på att skylta med dessa för allmänheten.  

 

Vi har även besvarat hur de väljer att kommunicera ut dessa mot konsumenter och kan påstå 

att denna kommunikation, som nämnt ovan, inte har varit speciellt framgångsrik. Det står 

ganska klart att konsumenterna hos dessa två företag har liten eller ingen kunskap om de 

flesta ansvarstaganden som ICA och COOP har tagit sig för. Den verkligt effektiva 

kommunikationen verkar enbart finnas internt inom företagen trots att det finns stora 

möjligheter att även rikta denna utåt.   
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5.1 Förslag till vidare forskning 

Medan ovanstående slutsatser i bakhuvudet blir det naturliga steget att titta på hur svenska 

dagligvaruhandelsföretag skall kunna förbättra sin kommunikation till sina konsumenter 

gällande CSR. Vår undersökning visade på, som nämnt, att de inte lyckas nå ut speciellt väl 

och att en förbättring därför kan vara nödvändig.   

 

För att spinna vidare på detta resonemang kan det också vara intressant att undersöka hur 

denna kommunikation skulle kunna resultera i faktisk lönsamhet. Är det lönsamt för svenska 

dagligvaruhandelsföretag att kommunicera ut sina CSR budskap? Resulterar detta i ökad 

försäljning? Under vårt arbete har vi tittat på ICA och COOP utifrån med ett holistiskt synsätt. 

Detta har begränsat vår tillgång till siffror gällande deras CSR – budgetar. Denna information 

kanske kan uppnås med ett tätare samarbete med något utav företagen, men var utom räckhåll 

för oss.  

 

Ett annat angreppssätt som hade kunnat vara intressant är att undersöka två företag som 

fungerar som varandras motpoler, t.ex Lidl och COOP. Lidl är en dagligvarukedja som 

fokuserar på låga priser och är en förhållandevis ny aktör på den svenska marknaden. Vilken 

COOPs position är torde vara klart vid detta laget. Men skulle lågpriskedjorna tjäna på att 

satsa på CSR – profiler?  
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     7. Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1 

 

7.1.2 Intervjuguide ICA 

Företag____________________ 

Namn:____________________ 

Tid:______________________ 

 

Inledande frågor: 

 

1. a. Vilken är er befattning på företaget?_________________________________________ 

b. Vilka är era ansvarsområden?___________________________________________ 

c. Hur länge har ni jobbat på ICA AB?______________________________________ 

 

2. Den informationen som vi har tillgång till tyder på att stora satsningar har gjorts inom 

CSR, Vad är ert primära mål, syfte med dessa satsningar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vilka kommunikations kanaler använder ni er av för att förmedlar ert CSR budskap till era 

konsumenter? (förutom Internet) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Vad är er årliga budget rörande era CSR - aktiviteter? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur vill ni på ICA att konsumenterna skall uppfatta ert ansvarstagande? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7.1.3 Intervjuguide COOP 

Företag____________________ 

Namn:____________________ 

Tid:______________________ 

 

Inledande frågor: 

 

1. a. Vilken är er befattning på 

företaget?_________________________________________ 

b. Vilka är era ansvarsområden?___________________________________________ 

c. Hur länge har ni jobbat på ICA AB?______________________________________ 

 

2. Den informationen som vi har tillgång till tyder på att stora satsningar har gjorts inom 

CSR, Vad är ert primära mål, syfte med dessa satsningar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vilka kommunikations kanaler använder ni er av för att förmedlar ert CSR budskap till 

era konsumenter? (förutom Internet) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vad är er årliga budget rörande era CSR - aktiviteter? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur vill ni på ICA att konsumenterna skall uppfatta ert ansvarstagande? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Miljöfrågor: 

 

6. a. Omfattar de fem strategiska målen (2003) rörande Coops hållbarhetsutveckling både 

Coop Forum och Coop Konsum? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b. Hur har implementeringen av dessa strategiska mål gått? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Hur har genomslagskraften varit för era ansvarstagande insatser rörande:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

      8     a. Dubbla MedMera poäng vid köp av miljövaror? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

      b. Kampanjen återvinningsrabatten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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c. Hur valde ni att kommunicera ut dessa två budskap? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Hälsa: 

 

9. a. Vilket mervärde ska ”matmästaren” tillföra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

    b. Hur har efterfrågan efter ”matmästarens” tjänster varit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

   c. Hur har ni valt att kommunicera ut denna tjänst till konsumenterna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Kvalite: 

 

10. Vad är Coops inställning till genmodifierade produkter? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7.2 Bilaga 2 

 

7.2.1 Konsumentundersökning (COOP) 

 

Detta frågeformulär är utarbetat av tre studenter vid Lunds Universitet. I samband 

med vår magisteruppsats vill vi med denna konsument undersökningen se närmare 

på hur du som konsument upplever COOPs engagemang kring miljö, hälsa, kvalité 

och etik. Undersökningen kommer att behandlas 100% konfidentiellt och vi vill 

samtidigt tacka för att ni tar er tid för att besvara frågorna. 
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1. Vilket kön har du? 

 

Man □     Kvinna □ 

2. Hur gammal är du? 

 

15-24 □ 

25-34 □ 

35-44 □ 

45-54 □ 

55-64 □ 

65-     □ 

3. Är du innehavare av: 

- Medmera kort 

- ICA kundkort 

 

 

Ja □         Nej □ 

Ja □         Nej □ 

 

Vid nej gå vidare till fråga 5 

 

 

 

Ofta    Ibland    Sällan   Aldrig 

4. Hur ofta tar du del av den företagsinformation som 

publiceras i medlemstidningen: 

- Buffe (ICA) 

- Mersmak (COOP) 

 

 

 

  □          □            □            □ 

  □          □            □            □ 

5. Hur ofta tar du del av den information som 

distribueras i reklambladen? 

 

  □          □            □            □ 

6. Hur ofta tar du del av de informations broschyrer 

som finns att tillgå i butiken? 

  □          □            □            □ 

7. Hur ofta besöker du COOPs hemsida 

(www.coop.se)? 

 

 

  □          □            □            □ 
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Instämmer  

helt 

 

Instämmer  

delvis 

 

Obestämd/vet 

ej 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

10. COOP har en klar policy när 

det gäller miljövänliga 

transporter 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

11. COOP exponera sitt 

miljöarbete i butikerna, t.ex 

genom skyltar, broschyrer 

 

  

       □                  □               □               □               □ 

12. COOP som företag tar 

ansvar för folk - hälsan 

 

       □                  □               □               □               □ 

13. Känner du till COOPs 

”välkommen till bords” 

koncept? 

 

 

                               Ja □         Nej □ 

 

 

                               Vid nej gå vidare till fråga 15 

14. Hur kom du i kontakt med 

COOPs ” välkommen till 

bords” koncept? 

 

Kundtidning     □ COOPs personal    □ 

Internet     □ Informationsblad i butiken □ 

TV-reklam     □ Annat:________________ 

Reklamblad     □ 

 

      

   

Instämmer  

helt 

 

Instämmer  

delvis 

 

Obestämd/vet 

ej 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

8. COOP som företag tar ansvar 

för miljön 

 

        □                  □               □               □               □ 

9. COOP har en bra 

avfallshantering 

 

        □                  □               □               □               □ 
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 Instämmer  

helt 

Instämmer  

delvis 

Obestämd/vet 

ej 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

15. COOP exponera de 

nyckelhållsmärkta 

produkterna på ett klart sätt i 

sina butiker 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

16. COOP exponera de 

ekologiskt producerade 

produkterna på ett klart sätt 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

17. COOP som företag står för 

kvalité 

 

       □                  □               □               □               □ 

18. COOPs produktsortiment står 

för god kvalité 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

19. COOPs produktsortiment 

kännetecknas med god 

ursprungsmärkning 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

20. COOPs som företag håller 

vad de lovar 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

21. COOP tar ansvar för sitt 

produktsortiment 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

 

 

 

Instämmer  

helt 

 

Instämmer  

delvis 

 

Obestämd/vet 

ej 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

22. COOPs butiker kännetecknas 

med god hygien 

 

       □                  □               □               □               □ 

23. COOP jobbar för jämlikhet 

 

       □                  □               □               □               □ 
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24. COOP jobbar mot 

diskriminering 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

25. COOP har strikta kontroller 

för djuruppfödning 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

26. COOP har strikta kontroller 

för djurtransporter 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

27. COOP jobbar för mänskliga 

rättigheter 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

28. COOP har ett nära 

samarbete med: 

 

Vi skogen (bistånd på köpet) 

 

Kooperation utan gränser 

(bistånd på köpet) 

 

SIDA 

 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

 

       □                  □               □               □               □ 

 

       □                  □               □               □               □ 

 

 

       □                  □               □               □               □ 

 

 

 

7.2.2 Konsumentundersökning (ICA) 

 

Detta frågeformulär är utarbetat av tre studenter vid Lunds Universitet. I samband 

med vår magisteruppsats vill vi med denna konsument undersökningen se närmare 

på hur du som konsument upplever ICAs engagemang kring miljö, hälsa, kvalité och 

etik. Undersökningen kommer att behandlas 100% konfidentiellt och vi vill samtidigt 

tacka för att ni tar er tid för att besvara frågorna. 
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1. Vilket kön har du? 

 

Man □     Kvinna □ 

2. Hur gammal är du? 

 

15-24 □ 

25-34 □ 

35-44 □ 

45-54 □ 

55-64 □ 

65-     □ 

3. Är du innehavare av: 

- Medmera kort 

- ICA kundkort 

 

 

Ja □         Nej □ 

Ja □         Nej □ 

 

Vid nej gå vidare till fråga 5 

 

 

 

Ofta    Ibland    Sällan   Aldrig 

4. Hur ofta tar du del av den företagsinformation som 

publiceras i medlemstidningen: 

- Buffe (ICA) 

- Mersmak (COOP) 

 

 

 

  □          □            □            □ 

  □          □            □            □ 

5. Hur ofta tar du del av den information som 

distribueras i reklambladen? 

 

  □          □            □            □ 

6. Hur ofta tar du del av de informations broschyrer 

som finns att tillgå i butiken? 

  □          □            □            □ 

7. Hur ofta besöker du ICAs hemsida (www.ica.se)? 

 

  □          □            □            □ 
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Instämmer  

helt 

 

Instämmer  

delvis 

 

Obestämd/vet 

ej 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

8. ICA som företag tar ansvar 

för miljön 

 

        □                  □               □               □               □ 

9. ICA har en bra 

avfallshantering 

 

        □                  □               □               □               □ 

10. ICA har en klar policy när det 

gäller miljövänliga transporter 

 

        □                  □               □               □               □ 

  

Instämmer  

helt 

 

Instämmer  

delvis 

 

Obestämd/vet 

ej 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

11. ICA exponera sitt miljöarbete 

i butikerna, t.ex genom 

skyltar, broschyrer 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

12. ICA som företag tar ansvar 

för folk - hälsan 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

13. Känner du till ICAs ”må-

bättre” koncept? 

 

 

                               Ja □         Nej □ 

 

                               Vid nej gå vidare till fråga 15 

14. Hur kom du i kontakt med 

ICAs ”må-bättre” koncept? 

 

Kundtidning     □ ICAs personal    □ 

Internet     □ Informationsblad i butiken □ 

TV-reklam     □ Annat:________________ 

Reklamblad     □ 

 

  

Instämmer  

 

Instämmer  

 

Obestämd/ve

 

Instämmer 

 

Instämmer 



 101 

 helt delvis t ej inte inte alls 

15. ICA exponera de 

nyckelhållsmärkta 

produkterna på ett klart sätt i 

sina butiker 

 

        □                  □               □               □               □ 

16. ICA exponera de ekologiskt 

producerade produkterna på 

ett klart sätt 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

17. ICA som företag står för 

kvalité 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

18. ICAs produktsortiment står 

för god kvalité 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

19. ICAs produktsortiment 

kännetecknas med god 

ursprungsmärkning 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

20. ICAs som företag håller vad 

de lovar 

 

        □                  □               □               □               □ 

21. ICA tar ansvar för sitt 

produktsortiment 

 

        □                  □               □               □               □ 

22. ICAs butiker kännetecknas 

med god hygien 

 

        □                  □               □               □               □ 

 

  

Instämmer  

helt 

 

Instämmer  

delvis 

 

Obestämd/vet 

ej 

 

Instämmer 

inte 

 

Instämmer 

inte alls 

23. ICA jobbar för jämlikhet         □                  □               □               □               □ 
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24. ICA jobbar mot diskriminering 

 

        □                  □               □               □               □ 

25. ICA har strikta kontroller för 

djuruppfödning 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

26. ICA har strikta kontroller för 

djurtransporter 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

27. ICA jobbar för mänskliga 

rättigheter 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

28. ICA har ett nära samarbete 

med: 

 

Cancerfonden 

 

Rödakorset 

 

Bris 

 

Världsnaturfonden (WWF) 

 

 

 

 

        □                  □               □               □               □ 

 

        □                  □               □               □               □ 

 

        □                  □               □               □               □ 

 

        □                  □               □               □               □ 

 

 

 

7.3 Bilaga 3  

7.3.1 Konsumentundersöknings resultat 
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Summering  ICA

50 1 2 1,52 ,505

50 1 6 2,74 1,771

50 0 1 ,22 ,418

50 0 1 ,52 ,505

31 1 4 2,23 1,283

27 1 4 3,22 1,251

50 1 4 2,34 1,154

50 1 4 3,10 ,789

50 2 4 3,74 ,565

50 1 4 2,38 ,780

50 1 4 2,74 ,664

50 1 5 2,98 ,553

50 1 5 2,66 1,022

50 1 5 2,92 ,877

50 0 5 ,34 ,798

50 1 5 1,98 1,020

50 1 5 2,36 1,025

50 1 5 1,84 ,976

50 1 5 1,84 1,076

50 1 5 2,34 ,872

50 1 5 2,26 1,006

50 1 4 2,10 ,995

50 1 5 1,64 ,875

50 1 5 2,90 ,544

49 1 5 3,00 ,612

49 1 4 2,73 ,638

50 1 5 2,66 ,798

48 1 5 2,94 ,480

47 1 4 2,74 ,736

48 1 4 2,58 ,871

48 1 4 2,90 ,515

45 1 3 2,84 ,520

23

1. Vilket kön har du?

2. Hur gammal är du?

3a. Är du innehavare av: Medmera kort

3b. Är du innehavare av: ICA Kort

4a. Hur ofta tar du del av den företagsinformation som publiceras i
medlemstidningen: Buffe?

4b. Hur ofta tar du del av den företagsinformation som publiceras i
medlemstidningen: Mersmak?

5. Hur ofta tar du del av den information som distribueras i
reklambladen?

6. Hur ofta tar du del av de informations broschyrer som finns att
tillgå i butiken?

7. Hur ofta besöker du ICAs hemsida (www.ica.se)

8. ICA som företag tar ansvar för miljön

9. ICA har en bra avfallshantering

10. ICA har en klar policy när det gäller miljövänliga transporter

11. ICA exponera sitt miljöarbete i butikerna, t.ex genom skyltar,
broschyrer

12. ICA som företag tar ansvar för folk-hälsan

13. Känner du till ICAs "må bättre" koncept?

15. ICA exponera de nyckelhållsmärkta produkterna på ett klart sätt i
sina butiker

16. ICA exponera de ekologiska producerade produkterna på ett
klart sätt

17. ICA som företag står för kvalite

18. ICAs produktsortiment kännetecknas med god kvalite

19. ICAs produktsortiment kännetecknas med god
ursprungsmärkning

20. ICA som företag håller vad de lovar

21. ICA tar ansvar för sitt produktsortiment

22. ICAs butiker kännetecknas med god hygien

23. ICA jobbar för jämlikhet

24. ICA jobbar mot diskriminering

25. ICA har strikta kontroller för djuruppfödning

26. ICA har strikta kontroller för djurtransporter

27. ICA jobbar för mänskliga rättigheter

28a. ICA har ett nära samarbete med: Cancerfonden

28b. ICA har ett nära samarbete med: Röda korset

28c. ICA har ett nära samarbete med: Bris

29d. ICA har ett nära samarbete med: Världsnaturfonden (WWF)

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation
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Summering COOP

36 1 2 1,42 ,500

36 1 6 2,50 1,298

36 0 1 ,31 ,467

36 0 1 ,22 ,422

14 1 4 3,57 1,089

17 1 4 2,24 1,147

36 1 4 2,42 1,052

36 1 4 2,97 ,810

35 1 4 3,63 ,731

36 1 5 2,31 ,980

36 2 5 2,94 ,532

36 1 5 3,06 ,715

36 1 5 2,53 1,082

36 1 5 2,86 ,899

36 0 4 ,25 ,732

36 1 5 2,33 1,242

36 1 5 2,31 1,142

35 1 5 2,11 1,157

36 1 5 2,17 1,108

36 1 4 2,25 ,996

35 1 4 2,40 ,812

36 1 4 2,42 ,841

36 1 4 1,89 ,887

36 2 5 3,11 ,622

36 1 5 3,00 ,632

36 1 4 2,78 ,832

36 1 5 2,89 ,785

36 1 5 3,00 ,756

36 1 5 2,78 ,898

36 1 5 2,92 ,806

36 2 5 3,06 ,410

13

1. Vilket kön har du?

2. Hur gammal är du?

3a. Är du innehavare av: Medmera kort

3b. Är du innehavare av: ICA Kort

4a. Hur ofta tar du del av den företagsinformation som publiceras i
medlemstidningen: Buffe?

4b. Hur ofta tar du del av den företagsinformation som publiceras i
medlemstidningen: Mersmak?

5. Hur ofta tar du del av den information som distribueras i
reklambladen?

6. Hur ofta tar du del av de informations broschyrer som finns att
tillgå i butiken?

7. Hur ofta besöker du COOPs hemsida (www.ica.se)

8. COOP som företag tar ansvar för miljön

9. COOP har en bra avfallshantering

10. COOP har en klar policy när det gäller miljövänliga transporter

11. COOP exponera sitt miljöarbete i butikerna, t.ex genom skyltar,
broschyrer

12. COOP som företag tar ansvar för folk-hälsan

13. Känner du till COOPs "välkommen till bords" koncept?

15. COOP exponera de nyckelhållsmärkta produkterna på ett klart
sätt i sina butiker

16. COOP exponera de ekologiska producerade produkterna på ett
klart sätt

17. COOP som företag står för kvalite

18. COOPs produktsortiment kännetecknas med god kvalite

19. COOPs produktsortiment kännetecknas med god
ursprungsmärkning

20. COOP som företag håller vad de lovar

21. COOP tar ansvar för sitt produktsortiment

22. COOPs butiker kännetecknas med god hygien

23. COOP jobbar för jämlikhet

24. COOP jobbar mot diskriminering

25. COOP har strikta kontroller för djuruppfödning

26. COOP har strikta kontroller för djurtransporter

27. COOP jobbar för mänskliga rättigheter

28a. COOP har ett nära samarbete med: Vi skogen

28b. COOP har ett nära samarbete med: Kooperation utan gränser

28c. COOP har ett nära samarbete med: SIDA

Valid N (listwise)

N
Minimu

m
Maximu

m Mean
Std.

Deviation
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