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Förord 
Denna uppsats skrevs under vårterminen 2009 vid företagsekonomiska institutionen, 

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Det har varit en spännande utmaning för oss att arbeta 

med ämnet Corporate Social Responsibility, CSR. 

 

Under en period av tio veckor har vi fått möjlighet att studera och undersöka två fallföretag i 

den svenska livsmedelsbranschen. Vi vill använda detta utrymme till att framföra vår ödmjuka 

tacksamhet till våra fallföretag för den öppenhet och gästfrihet ni visat oss. Ett särskilt tack till 

Er som ställt upp på intervju och bidragit med er värdefulla kunskap som möjliggjort denna 

studie.  

 

Vi vill även använda detta utrymme för att tacka vår handledare Gösta Wijk för allt stöd och 

den konstruktiva kritik som ständigt drivit oss att förbättra uppsatsen. 

 

Lund 28 maj, 2009 

 

 

Elsa Berg, Annika Ingelhammar, Frida Kvarnström 
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Sammanfattning 
 
Titel: LIVS-Viktigt? CSR i livsmedelsbranschen: En studie om 

ägarstrukturens påverkan på arbetsprocessen. 

 
Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 
 
Fem nyckelord: Corporate Social Responsibility, Ägarstruktur, Samhällsansvar, 

Corporate Strategy, Corporate Govenance 
 
Seminariedatum:  090603 
 
Författare: Elsa Berg, Annika Ingelhammar, Frida Kvarnström 
 
Handledare: Gösta Wijk 
 
Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka om och hur fallföretagens 

ägarstruktur påverkar deras CSR-arbete. Vår ambition är att 
kartlägga i vilken mån ägarstrukturella faktorer påverkar 
arbetsgången i ett franchiseföretag jämfört med ett familjeföretag.  

 

Research Design: Vi har genomfört en case-studie utifrån en induktiv samt kvalitativ 
ansats. Fallstudien baseras på två företag, ICA och City Gross. 
Empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer inom 
respektive företag.  

Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av teorier inom CSR, Corporate Governance, och 
Corporate Concept. Centrala delar inom dessa är Carrolls pyramid, 
shareholder- och stakeholder modellen samt Reponsive och 
Strategic CSR. 

Empiri: Vår empiri baseras intervjuer med ICA och City Gross. Där vi 
belyser deras syn på sitt CSR-arbete samt deras syn på sin 
ägarstruktur med koppling till CSR. Empirin innefattar även på en 
enkätstudie bland konsumenter.  

Slutsats: Skillnader och olika förutsättningar till följd av våra fallföretags 
ägarstruktur har kunnat påvisas. Vi har även gjort en ansats till att 
utveckla en del av de teoretiska begrepp och modeller som 
studerats. Vår studie kan däremot inte besvara vilken väg som är 
den rätta och om den ena strukturen är mer fördelaktig vid ett CSR-
arbete än den andra. Vi har format vår slutsats utifrån hypoteser där 
vi ämnar belysa de genvägar och vägsjäl som respektive struktur 
medför.  
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Abstract 
Title: SUPER-important? CSR in the food retailer industry: A study of 

the influence on the working process according to ownership 
structure. 

 
Course:  FEKK01, Bachelor Thesis, Business Administration, 15 Credits 
 
Key words: Corporate Social Responsibility, Corporate Stategy, Ownership 

structure, Corporate Governance, Social Citizenship 
 
Seminar date:  090603 
 
Authors: Elsa Berg, Annika Ingelhammar, Frida Kvarnström 
 
Advisor: Gösta Wijk 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to compare how different companies 

work with CSR according to their ownership structure. We focus 
on the differences between a family owned company and a 
franchise company.  

Research Design: This is an inductive study were we have worked with empirical 
facts such as interviews and theoretical document studies. The 
interviews we made were on an operative and central level in both 
case companies.  

Theoretical Perspectives: We have used theories within Corporate Social Responsibility, 
Corporate Concept, and Corporate Governance. Within these 
theories essential parts are Carroll´s pyramid, Shareholder theory, 
Stakeholder theory and Stategic and Responsive CSR. 

Empirical Foundation: The empirical foundation is based on interviews with ICA and City 
Gross focusing on their view of their work within CSR and how 
their ownership structure affects their work. The empirical 
foundation also involves a survey among costumers within the food 
retailer industry. 

Conslutions: Differences and different conditions as a result of ownership 
structure can be seen in our research. All tough, the study does not 
show which structure that is the most successful, neither if one of 
the structures is more desirable when working with CSR. Our 
conclusion is based on hypotheses were we aim to out show 
shortcuts and consequences that each ownership structure will lead 
to.   
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1. Inledning    

I detta inledande avsnitt kommer vi att beskriva bakgrunden till Corporate Social 

Responsibility och dess anknytning till livsmedelsbranschen. I vår problemdiskussion redogör 

vi för vad vi ämnar belysa kring ämnet, vilken slutligen mynnar ut i vår problemformulering. 

Avslutningsvis illustrerar vi med hjälp av en modell uppsatsens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund  

Corporate Social Responsibility fångade genast vårt intresse när vi presenterades för de 

valmöjligheter vi hade inför vår kandidatuppsats. Detta är ett ämne som är väldigt aktuellt och 

som enligt oss får större och större betydelse för företag på dagens konkurrensintensiva 

marknad. Då CSR är ett förhållandevis nytt fenomen i Sverige saknas det forskning inom ett 

flertal områden och det finns många hål att fylla.  

Debatten kring socialt ansvarstagande och företags miljöansvar har under de senaste åren tagit 

ordentlig fart. En sökning på begreppet Corporate Social Responsibility gav år 2005 utslag på 

4,56 miljoner träffar (Fritihof & Mossberg, 2006:6). Samma sökning ger idag hela 48,1 

miljoner träffar på Google (090420). Företag utsätts kontinuerligt för påtryckningar och krav 

från bland annat investerare, media, politiker och konkurrenter. Detta har resulterat i att ett 

aktivt socialt och miljömässigt ansvar inte längre är en valmöjlighet utan snarare ett måste för 

många företag. Att endast se till ekonomiska mål är inte längre tillräckligt. Arbete med 

Corporate Social Responsibility, nedan benämnt som CSR, är i nuläget en essentiell del av 

företagets verksamhet för att kunna fortsätta existera på dagens konkurrensintensiva marknad. 

(http://www.chef.se)  

Livsmedelsbranschen är inget undantag där medvetna intressenter och kunder ställer krav på 

företaget i sig, såväl som dess varor, leverantörer samt återförsäljare. Ekologiska varor, 

närproducerat och rättvisemärken syns allt tätare bland hyllorna. Samtidigt har information 

kring socialt ansvarstagande på många av företagens hemsidor och årsredovisningar blivit allt 

mer lättillgängligt (Cerne, 2008:1-11). CSR är ett ämne som ”ligger i tiden”, vad som är 

intressant är hur de olika företagen tolkar begreppet samt om dessa ord och tolkningar kring 

ämnet lyckas leda till verklig handling. Intressant är även hur styrningen av organisationer 

påverkar det interna arbetet och implementeringsprocessen.    
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 1.2 Problemdiskussion  

Corporate Social Responsibility innebär att företag på eget initiativ tar socialt ansvar och 

engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med 

sin omgivning och kan även stärka tillväxten och lönsamheten (http://www.csrsweden.se). 

Den mest naturliga och direkta översättningen av CSR till svenska blir socialt ansvarstagande. 

Om vi bryter ner detta till orden till social och ansvar och slår upp orden i Bonniers svenska 

ordbok visas följande definitioner: 

 

”Social: som har att göra med samhället” 

”Ansvar: skyldighet att stå till svars” 

 

Vi tolkar detta som företagens skyldighet att stå till svars för den påverkan de har på 

samhället. Företags ställning och ansvar för samhället har granskats i århundraden. Trots detta 

är begreppet CSR relativt nytt men att sätta ett startdatum för fenomenet är svårt (Carroll, 

1999:268-295). De första orden kring begreppet går att spåra till 1950-talet och ett decennium 

senare kom forskaren Keith Davis att beskriva CSR på följande sätt: 

“Businessmen’s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond 

the firm’s direct economic or technical interest“ (Davis, 1966:12) 

Först på 1970-talet blev buskapet kring CSR relativt klart genom formandet av olika miljö-, 

hälso- och konsumentskyddsföreningar. Dessa organisationer gjorde konsumenter, anställda 

och samhället till legitima intressenter i företagens ansvarstagande. Detta har lett till att 

företagsledningar brottats med fler och mer engagerade intressenter som åberopar både etiska 

och legala rättigheter. (Carroll, 1991:39)  

Debatten kring klimat- och samhällsfrågor figurerar ständigt i media vilket gör att krav på 

miljömässigt och socialt ansvar ställs på alla nivåer i dagens samhälle. Framför allt spelar 

företagen en stor roll i världens kamp för ett långsiktigt hållbart samhälle (Porter & Kramer, 

2006:1-4). Inom livsmedelsbranschen finns det företag som aktivt arbetat med CSR och 

miljöfrågor i över 30 år (Intervju Lisbeth Kohls, 090428), ansvaret är stort och aktörerna 

många. Matkulturer från hela världen har idag stort inflytande på svenskars vardagsmat samt 

deras val av matprodukter. CSR inom livsmedelsbranschen sträcker sig från ekologiska varor 
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till humanitärt ställningstagande världen över, kombinerat ansvarstagande för leverantörer, 

kunder och andra intressenter (Cerne, 2008:37).  

En risk med uppståndelsen kring CSR är att företag inkluderar socialt ansvarstagande i sin 

verksamhet för att undvika dålig publicitet och stärka sitt anseende. (Grafström et al., 

2008:157). CSR beskrivs utförligt på hemsidor och i årsredovisningar fast är kanske i själva 

verket endast en ridå då företagets verksamhet förblir densamma. Eftersom media har spelat 

en framträdande roll för framväxten av CSR kan det även vara så att företagen endast vidtar 

åtgärder då media uppmärksammar områden inom ämnet (Porter & Kramer, 2006:2). För att 

ett företag ska lyckas i sitt CSR-arbete krävs det mycket resurser i form av tid och pengar. 

Utan tillräckligt engagemang finns det en risk för att företagets policy om socialt 

ansvarstagande inte lyckas genomsyra hela organisationen, och att det inte blir märkbart i 

företagets dagliga arbete (http://www.chef.se). Ett relativt nytt begrepp som belyser detta är 

CSP, Corporate Social Performance. Till skillnad från CSR är CSP ett mått på företags 

förmåga att arbeta med socialt ansvarstagande och hur arbetet integreras i företagets olika 

delar. CSP gör det möjligt att granska arbetsprocessen med CSR och mäta dess output. 

(Orlitzky, 2000:5)  

Något som vi misstänker spelar stor roll för hur arbetet med CSR sprids i företagen är dess 

ägarstruktur. Ägarnas intressen och styrmedel är vad som ligger till grund för hela företagets 

verksamhet. Det påverkar även kulturen i företaget samt strategins effektivitet. (Hendrikse & 

Windsperger, 2008:1). Till skillnad från omvärlden och samhället har chefer och 

företagsledning en tendens att snarare verka passiva eller till och med motverkande till 

begreppet CSR. I managementlitteratur beskrivs CSR som någonting företag arbetar med inuti 

organisationer endast som en respons på världen utanför (Cerne, 2008:11). Företag ser olika 

ut och är styrda på olika sätt. Vi funderade kring om det var till fördel att vara helt styrd från 

central nivå eller om arbetet inom CSR gynnades om de enskilda butikerna ges frihet att 

själva bestämma hur de vill engagera sig.  

Eftersom begreppet CSR är svårdefinierbart är områden inom ämnet förhållandevis 

outforskade. Genom att uppmärksamma hur den interna arbetsprocessen med CSR fungerar 

ute på fältet och utifrån relevanta teorier som behandlar ämnet corporate social responsibility, 

corporate governance (företagsstyrning) och corporate concept (företagsstrategi) hoppas vi 

kunna skildra hur arbetet skiljer sig åt beroende på ägarstruktur.  
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 1.3 Problemformulering  

Hur skiljer sig två svenska livsmedelsföretag; ICA och City Gross åt i sitt CSR-arbete 

beroende på ägarstruktur? Med hänsyn till ovanstående problemformulering ställer vi oss 

frågorna; Hur ser arbetet med CSR ut på central nivå? Hur förmedlas fenomenet CSR genom 

organisationen? Hur arbetar de på lokal nivå?  

 1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka om och hur fallföretagens ägarstruktur påverkar deras 

CSR-arbete. Vår ambition är att kartlägga i vilken mån ägarstrukturella faktorer påverkar 

arbetsgången i ett franchiseföretag jämfört med ett familjeföretag.  

1.5 Avgränsningar 

Socialt ansvarstagande innehåller både Corporate Social Responisibility (CSR) såväl som 

Corporate Social Performance (CSP). Vår undersökning har avgränsats till endast CSR i den 

formen det är relevant för vår studie, det vill säga CSR i livsmedelsbranschen. Vi är medvetna 

om att vi väljer bort en teori som hade kunnat ha relevans för vår uppsats. Trots detta har vi 

prioriterat undersökningens djup inom ett område och lämnat infallsvinklar som ökat dess 

bredd till fortsatt forskning.  

 

Denna uppsats har avgränsats till att endast behandla ett internt perspektiv på arbetsgången i 

fallföretagen. Dessa processer inom företaget påverkas av ett flertal externa faktorer som vi 

inkluderat i teori och analys.  
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1.5 Disposition 

 
1. Inledning 
Det inledande avsnittet beskriver vi bakgrunden till Corporate 
Social Responsibility. Därefter följer vår problemdiskussion 
som slutligen mynnar ut i vår frågeställning 
 

2. Research Design 
Här redogör och diskuterar vi vårt val av ansats och arbete 
med vårt insamlade material. Fokus ligger på att beskriva vårt 
tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av det 
empiriska materialet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Empiri 
I denna del redogör vi för 
det empiriska materialet vi 
samlat in genom intervjuer 
och, dokumentstudier.  

4. Teori 
Detta avsnitt redogör för de
teorier som ligger till grund
för kommande analys. Vi ser
teorin som det filter det
empiriska materialet ska få
filtreras genom under
analysen. 5. Analys 

Här analyseras de olika case-företagens CSR-arbete utifrån 
de olika modeller vi presenterat i teorin. Vi resonerar kring
vårt empiriska material med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen. 
 

6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel redogör vi för de slutsatser vi
kunnat dra utifrån vår forskning och analys. Vidare
formulerar vi hypoteser kring analysens huvudteman, för att
sedan resonera kring deras relevans. 
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2. Research Design  

I detta avsnitt redogör och diskuterar vi vårt val av tillvägagångssätt och hur vi valt att 

arbeta med vårt insamlade material. Vi inleder med en motivering till studien samt dess 

struktur för att sedan gå närmare inpå insamlandet av teori och empiri. Fokus kommer att 

ligga på att beskriva vårt handlingssätt vid insamling och bearbetning av det empiriska 

materialet.  

 

2.1 Design  

För att förstå skapandet av vår uppsats kan den liknas vid en skulptur, där våra teorier och 

insamlad empiri är materialet vi har att arbeta med. Våra råmaterial måste vara av hög kvalité 

och vi måste ha en tydlig vision av vad vi vill åstadkomma. Hur resultatet slutligen blir beror 

helt och hållet på oss som skulptörer och vårt sätt att utnyttja de material vi får ta del av samt 

vår förmåga att illustrera verkligheten. Dilemmat vi ställts inför är; hur gestaltas verkligheten? 

Då vårt mål var att undersöka något relativt outforskat var det ideala angreppssättet för oss att 

gå från empiri till teori, det vill säga en induktiv ansats.  

 

Vi som forskare har utgått från verkligheten och samlat in relevant information för att sedan 

sammanställa de data vi skaffat (Jacobsen, 2002:34-35). Detta tillvägagångssätt passar vår 

studie väl då målet inte är att testa en redan färdig hypotes, utan att med utgångspunkt i den 

informationen vi samlat in ägna oss åt teoriutveckling. Vi har utgått från detta tankesätt vid 

konstruktionen av vår slutsats. Denna är uppbyggd kring ett antal hypoteser rörande 

uppsatsens belysta områden som vi redogör och diskuterar kring. Lundahl och Skärvad (1999) 

talar om den grundade teorin, grounded theory, som menar att en induktiv väg genererar teori. 

Det ska däremot uppmärksammas att det inte är en fråga om att ersätta teoriprövning med 

teoriutveckling, utan snarare förskjuta fokus mot utveckling.  

 

Vi är som författare väl införstådda med kritiken mot den induktiva ansatsen. Att studera en 

situation med ett helt öppet sinne anser forskare vara en omöjlighet, eftersom undersökaren 

inte alltid är medveten om sina skygglappar (Jacobsen, 2002:43-44). Upphovsmannen till 

induktionen, Francis Bacon, engelsk filosof 1561-1626, talar om de fyra idolerna som kan 

påverka iakttagelserna vid induktivt arbete.  
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1) Stammens fördomar, känslor och önskningar.  

2) Grottans fördomar, personliga erfarenheter.  

3) Torgets fördomar, språket och uttryckssätt.   

4) Teaterns fördomar, den allmänna synen i den tid vi lever i. 

 (http://www.ne.se)  

En annan kritik mot den induktiva ansatsen är att resultaten är generaliseringar utifrån ett 

begränsat antal situationer. Vi kommer att ta hänsyn till den kritik som uppmärksammats och i 

så stor mån som möjligt explicit förklara våra förväntningar och antaganden.  

2.1.1 Kvalitativ ansats  

För att kunna besvara vår problemformulering har vi arbetat med en kvalitativ empirisk 

studie. Detta material har i sin tur kombinerats med teoretiska studier. Den kvalitativa studien, 

vilken ligger till grund i vår empiri, har innefattat intervjuer med representanter inom både 

den centrala och operativa verksamheten i livsmedelbranschen. Upplägget av 

forskningsprocessen bygger till stor del på vår problemformulering, som vi valt att hålla 

flexibel för att ge den en möjlighet att växa och utvecklas under arbetsförloppet. Detta gör att 

en kvalitativ metod lämpar sig bäst för vårt tillvägagångssätt (Lundahl & Skärvad, 1999:101). 

Fokus ligger, liksom i vår studie, på öppenhet och mjuka värden och är inte som den 

kvantitativa ansatsen ”känslig för nyanser och subtila fluktuationer” (Svenning, 2003:159). 

Anledningen till att vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med utgångspunkt i empirin 

grundar sig främst på att relativt lite forskning gjorts inom CSR-området och metoden lämpar 

sig för att skapa mer klarhet i ett oklart ämne (Jabosen, 2002:145).  

 

Den kvalitativa metoden har kritiserats med påståenden att undersökningen kan ha problem 

med den interna giltigheten och vara alltför generell och ytlig (Jacobsen, 2002:147). Andra 

menar däremot att den kvalitativa ansatsen är det enda tillvägagångssättet för att utföra en 

meningsfull undersökning (Wallén, 1996:73-75). I vilket fall som helst för den kvalitativa 

undersökningen med sig en möjlighet att se saker och ting utifrån de studerande aktörernas 

ögon och ger oss som forskare ett stort tolkningsutrymme. Detta är en förutsättning för oss 

som författare för att möjliggöra kreativt tänkandet och kunna producera användbara modeller 

(Svenning, 2003:159-160).  
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2.2 Arbetsgången 

2.2.1 Insamlandet av empiriskt material  

Vi har utifrån vårt syfte dykt in i insamlandet av vår empiri. Denna har under hela 

arbetsgången utgjort grunden för vår studie.  Samtidigt har vi arbetat parallellt med att söka 

olika teorier att applicera vårt empiriska material på för att besvara vår problemformulering. 

Vi ser det som en fördel att ha möjlighet att växla mellan teori och empiri och tolka dem 

genom varandra då detta ökar öppenheten och flexibiliteten i vår uppsats.  

 

När vi diskuterade vilket sätt som vore mest lämpligt för oss gällande insamlandet av 

empiriska data beslutade vi att genomföra intervjuer både på central nivå och lokal nivå. 

Eftersom ägarstrukturen ligger i fokus valde vi att arbeta med olika företag som 

representerade två skilda strukturer. Branschen vi valt att forska inom, livsmedelsbranschen, 

ansåg vi vara väldigt relevant för och ha en stark koppling till CSR. Vi har i mötena med våra 

respondenter tagit del av skildringar om företagets CSR-arbete i stort och hur ägarstrukturen 

påverkar den interna arbetsgången. Dessa beskrivningar har tillsammans med andra 

primärdata legat till grund för vårt empiriska material.  

2.2.2 Insamlandet av teoretiskt material  

När vi arbetade med våra intervjuer och vårt empiriska material började vi utforma vår 

teoretiska referensram. Detta ledde till att fastställandet av vilka teorier som var av relevans 

för vår studie gjordes först efter att insamlandet av vårt empiriska material var avslutat. En del 

teorier och ramar som kunde vara relevanta växte däremot fram redan under arbetsgången. 

Det ska uppmärksammas att vi varit tvungna att ta bort tänkta teorier och utveckla existerade 

för att nå överensstämmelse i förhållande till vårt empiriska material.  

 

Vårt teoretiska ramverks främsta funktion i vår studie är att lyfta fram och tolka vårt 

empiriska material. Vi har valt att belysa tre teoretiska aspekter att applicera på företagen, 

corporate social responsibility, corporate governance och corporate strategy. Vi har arbetat 

med välkända namn inom de olika forskningsområdena som Carroll, Friedman, Porter och 

Kramer. Detta har i sin tur kompletterats med klassiska och applicerbara modeller. Vi har 

även medverkat på föreläsningar om främst fenomenet CSR för att få en tydlig bild av 

begreppets innebörd och dess relation till vårt ämne. En annan viktig del i vårt teoretiska 
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material har varit att titta på avhandlingar och andra vetenskapliga texter med relation till 

ämnet för att få en inblick i tidigare studier rörande CSR.     

2.2.3 Val av respondenter  

Personerna vi har intervjuat arbetar inom två stora företag i livsmedelsbranschen, ICA och 

City Gross. Vi hade för avsikt att arbeta mot tre företag med olika strukturer, men fick avslag 

från både vårt förstahandsval och andrahandsval av företag som skulle representera en tredje 

infallsvinkel. Denna infallsvinkel var toppstyrda utlandsägda koncerner med tydligt 

lågprisfokus som på senare år etablerat sig i Sverige. Vårt intryck av dessa koncerner är, 

precis som vi anat, att de är extremt svåra att komma i kontakt med. Byråkratin kring hur 

processerna styrs gör det omöjligt att via telefon kontakta en enskild butik då all extern 

kontakt måste gå genom central nivå. När vi förklarat vårt ärende har de valt att inte delta på 

grund av anledningar som bristande kunskap inom ämnet och tidsbrist. I och med detta har vi 

blivit tvungna att angripa våra andra två fallföretag djupare för att tillgodose oss med 

tillräckligt material för en jämförande studie i denna storleksordning (Lundahl & Skärvad, 

1999:191). Vi är medvetna om att företagen skiljer sig kraftigt åt i storlek och omfattning och 

vi blundar inte för det faktum att detta kan avspegla sig på studien. I och med att fokus ligger 

på ägarstrukturens påverkan och inte arbetets omfattning borde effekten av detta vara 

minimal.   

 

Våra intervjuobjekt arbetar inom företag som vi anser vara intressanta för vår studie främst då 

deras ägarstruktur skiljer sig radikalt åt. Vår ambition var att intervjua personer både på 

central och lokal nivå. Då kvalitativ data är tidskrävande att samla in och även väldigt 

detaljrik var vi tvungna att begränsa antalet respondenter (Jacobsen 2002:196). Målet var att 

genomföra en intervju på central nivå och tre intervjuer på lokal nivå med butikschefer inom 

varje företag. Valet att intervjua personer på central nivå motiverar vi med att dessa kan 

förmedla en bild av hur deras syn på processen är, vilket är intressant att använda som motbild 

till butikschefernas faktiska bild. Vi hade även planerat in extra tid för fler intervjuer utifall att 

vi inte kände mättnad gällande våra respondenters svar efter våra inplanerade möten.  

 

Efter vi hade beslutat oss för på vilken position inom företaget våra respondenter skulle verka 

inom ställdes vi inför valet av butiker. Vår första tanke var att intervjua butiker som kunde 

placeras in på olika platser i nedanstående fyrfältsmatris.  

    



16 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Undersökningens butiker placerade enligt storlek i förhållande till varandra. Initial plan.  

  

Vid en närmare inblick i företagen fann vi att vårt tillvägagångssätt inte var möjligt då City 

Gross endast har en butiksform, stormarknad. Vi valde därför att endast undersöka en 

butiksform inom ICA. Vi är medvetna om att butiksstorlekarna mellan företagen skiljer sig 

åt men studien ämnar fokusera på det rådande arbetet och vi anser därför att detta ej 

påverkar resultatet. Detta gjorde att vi slutligen kom att undersöka nedanstående 

butiksstorlekar, se figur 1.3. De butikschefer vi intervjuat från båda fallföretagen valdes 

slumpmässigt. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Undersökningens butiker placerade enligt storlek i förhållande till varandra. Slutgiltig plan.  

 

Respondenterna vi mött har alla arbetat en längre tid inom sitt område och har god erfarenhet 

av branschen. De har bemött oss med ett stort intresse för vår undersökning, framförallt 
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eftersom CSR just nu har hög prioritering för båda företagen. City Gross och ICA arbetar idag 

båda med att ta fram nya dokument och policys inom ämnet. Deras inställning till vår studie 

har verkat till vår fördel då alla respondenter varit mycket tillmötesgående samt villiga att 

dela med sig av sin tid (Jacobsen, 2002:160-161). Vi har i vår intervjuguide (bilaga 1) 

redogjort för våra respondenter samt vilken butik de verkar inom.  

2.2.4 Skapandet av intervjuguide  

Våra intervjuer gjordes utifrån ett CSR-perspektiv, då detta är den centrala delen i vår 

frågeställning. Vi formulerade frågorna med utgångspunkt i CSR inom livsmedelsbranschen 

för att sedan bygga vidare på hur detta fenomen påverkat strukturen och strategin i företagen.  

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med våra respondenter, eftersom vi ville 

skapa ett samtal där objektets berättelse och skildring av verkligheten är i fokus. Vårt mål var 

att använda en intervjuguide som ramverk och styrinstrument vid mötet, men samtidigt ge 

intervjupersonen möjlighet att överträda gränserna (Jacobsen, 2002:163). Självklart var det 

under skapandeprocessen av formuläret väldigt viktigt att vi fokuserade på frågor som hade 

anknytning till vårt syfte och som var av relevans för vår studie (Bryman & Bell, 2005:144).  

 

Intervjuformuläret mailades ut till respondenterna i god tid innan intervjutillfället för att ge 

dem en möjlighet att sätta sig in i och tänka igenom frågorna. Vi är väl införstådda vid att den 

kvalitativa metoden menar att intervjun ska ske förutsättningslöst vilket motsäger att skicka ut 

frågorna i förväg. Trots detta såg vi inget hinder i att delge respondenterna frågorna i förtid 

för att ge tid för reflektion. Detta val baserades på det faktum att vi upplevde att våra 

respondenter var lite främmande inför begreppet CSR och önskade få en bättre insikt i 

frågornas karaktär. Eftersom vi valt att intervjua både representanter på central och lokal nivå 

skapade vi två olika formulär. Detta för att få ut maximalt med information av våra 

respondenter. Själva grunden i mallarna är lika men frågorna är anpassade i förhållande till 

vilken position intervjuobjektet har inom företaget.  

 

Med anledning till vårt syfte såg vi det som en förutsättning att undersöka ägarstrukturens 

påverkan på CSR-arbetet internt. För att nå en verklighetsanknuten bild i det stora hela 

behövde vi respondenter och beskrivningar från två olika nivåer i företagen. Vi upplever att 

trots vår intervjuguide finns det ett stort utrymme att kliva utanför mallens gränser och in på 
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sidospår. Detta är en naturlig process inom den semistrukturerade intervjutekniken och har lett 

till att vi kunnat öppna nya dörrar under intervjuns gång (Bryman & Bell, 363-364).  

2.2.5 Utförande av intervjuer  

Efter en kort presentation av oss själva och vårt mål med intervjun inledde vi samtalet med 

öppna frågor för att få respondenten att känna sig bekväm i vårt sällskap. Vi inledde samtalet 

med att be respondenten berätta vad begreppet CSR hade för personlig anknytning. En sådan 

fråga är inte ledande och sannolikt svarar intervjuobjektet på det han tänker på först 

(Jacobsen, 2002:169). Genom att först ge respondenten möjlighet att berätta lite om deras 

CSR-arbete i nuläget, kunde vi sedan leda in samtalet på ägarstrukturens påverkan och 

uppfattningen om det externa trycket på ökat ansvarstagande.  

 

Vi valde vid våra intervjutillfällen att använda oss av öppna intervjuer. Främst då relativt få 

enheter skulle undersökas och vår ambition var att kartlägga individens syn på CSR-arbetet i 

relation till företagets struktur (Jacobsen, 2002:160-161). Vår önskan var att träffa alla våra 

respondenter ansikte mot ansikte vilket innebar att vi fick resa till deras arbetsplatser vid alla 

intervjuer utom den med ICA:s chef för CR, där vi fick genomföra intervjun via telefon. Att 

få chansen att träffa våra respondenter personligen såg vi som en fördel eftersom det 

medförde en möjlighet att skapa en mer personlig relation till intervjuobjektet. Däremot kan 

detta även ha inneburit en viss påverkan från omgivningen (Jacobsen, 2002:161-162) (jmf. 

Bryman & Bell, 2005:368).  

 

Vid samtliga intervjutillfällen deltog gruppens alla tre medlemmar. Vid varje träff tog vi på 

oss olika roller där en verkade som intervjuledare en som stödjande aktiv person och en som 

tyst lyssnare. Detta för att undvika störande avbrott som kan ha en negativ inverkan på 

intervjun. Den tysta personen följde samtalet och antecknade för att avsluta samtalet med 

frågor som inte täckts tidigare under intervjun. Detta ökade möjligheten att täcka in alla de 

frågor och ämnen vi ville beröra (Jacobsen, 2002:170).   Samtalen med representanterna från 

den centrala nivån inom företagen varade i cirka 60 minuter vardera medan intervjutillfällena 

med butikschefer i mellan 30-45 minuter. Detta berodde främst på att svaren från central nivå 

var mer omfattande då deras arbetsuppgifter rörde främst strategiskt CSR-arbete.  

 

Vi har under varje intervju tillfrågat respondenten om vi fick lov att namnge dem samt att 

spela in samtalet vilket accepterades av alla tillfrågade. Vi valde denna åtgärd eftersom det 
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skulle ge oss möjlighet att lyssna igenom och ta del av svaren i efterhand. Att spela in 

intervjuer ger även en större möjlighet att fokusera på intervjutillfället och på respondentens 

kroppsspråk vilket i många fall talar väldigt mycket i sig (Bryman & Bell, 2005:374). Efter att 

intervjuerna spelats in valde vi att skriva ner dessa. Detta har möjliggjort att vi i vår empiridel 

kunnat arbeta med direkta citat från intervjuerna vilket vi anser gör texten mer levande 

(Bryman & Bell 2005:377).  

  2.3 Dokumentstudier  

Utöver våra intervjuer har vi även använt oss av dokumentstudier. Detta för att sådana studier 

lämpar sig väl vid inblick i verksamhetens struktur och administrativa arbete (Bryman & Bell, 

2005:435). Vi har haft tillgång till dokument såsom årsredovisningar från båda företagen, 

presentation för medarbetarna från City Gross och hållbarhetsredovisning från ICA. Att 

komplettera med sekundärdata i denna form anser vi är lämpligt då det ger en bild av 

företagets tolkning av sig själv (Bryman & Bell, 2005:436). Detta lämpar sig i vårt induktiva 

arbetssätt då detta ger ytterligare en bild av verkligheten. Trots att nedtecknade källor oftast är 

väldigt genomtänkta och mindre spontana än muntliga källor.  

2.4 Källkritik 

Vi har i vår teoretiska referensram använt oss av sekundärkällor såsom böcker och artiklar 

från välkända författare. Artiklarna är hämtade från Lunds universitetsbiblioteks sökmotor 

Elin. De modeller som finns i vår teoridel är väl etablerade och erkända för att öka validiteten 

i vår uppsats. För att erhålla hög reliabilitet har all den information vi använt oss av granskats 

och beaktats.  

 

Delar av empirin består av uppgifter tagna från de båda företagens årsredovisningar. Vi är 

medvetna att det finns en risk att dessa kan vara subjektiva.  Det finns däremot utomstående 

kontrollparter i form av revisorer samt regelverk för kontrollera årsredovisningens 

tillförlitlighet.  Detta minskar chansen att årsredovisningarna avviker från verkligheten.  
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3. Empiri  

I detta avsnitt redogör vi för det empiriska materialet vi samlat in genom intervjuer, dokumentstudier 

och en enkätundersökning. Vi har valt att i texten återge vad våra undersökningar påvisat och styrkt 

dessa fakta med hjälp av direkta citat från respondenter. 

3.1 ICA Sverige AB  

ICA Sverige AB är en del av ICA-koncernen som är ett av Nordens ledande 

detaljhandelsföretag. Koncernen innefattar ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic samt 

ICA Banken. De har cirka 2230 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. 

ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av svenska Hakon Invest AB och till 60 

procent av nederländska Royal Ahold N.V. ICA:s resultatet uppgick 2008 till 1782 miljoner 

kronor och koncernens omsättning ökade från 2007 till 2008 med 10,5 %. (ICA 

årsredovisning, 2008:0). ICA:s andel av den svenska dagligvarumarknaden kunde i juni 2008 

uppskattas till 49,8 % (Bergendahl och Son Årspresentation, 2007-2008:5). 

 

ICA Sverige AB är den ledande aktören på den svenska dagligvarumarknaden och består av 

1369 butiker som ägs av fria handlare. Företagets mission är att "vara det ledande 

detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider”. ICA:s struktur bygger på att 

handlarna äger och driver butikerna själva som enskilda företag och har befogenhet att 

förändra sin butiksverksamhet utifrån egna idéer och uppfattning om kundbehov. Samtidigt 

ingår de i ett avtal med ICA Sverige som kallas ICA-stadgarna. Detta avtal innefattar ett 

aktieägar- och finansieringsavtal mellan ICA Sverige och den enskilde handlaren. Handlaren 

äger då aktiebolaget som driver själva butiken medan ICA Sverige äger rätten till butiksläget. 

Handlaren erbjuds finansiering för att komma igång med driften av butiken och betalar 

därefter royaltyavgifter till ICA Sverige AB. Denna royaltyavgift bestäms utifrån butikens 

storlek och omsättning. ICA Sverige hjälper även handlarna att utveckla befintliga butiker 

genom modernisering och utbyggnad. De för även dem samman genom gemensamma beslut 

om bland annat inköp, logistik, etik samt marknadskommunikation (ICA:s årsredovisning, 

2008:33). ICA:s struktur kan tolkas som en form av franchising vilket är ett avtal mellan två 

näringsidkare, franchisegivaren och franchisetagaren. Franchisegivaren hyr ut rätten att bruka 

sitt företagsnamn och affärskoncept till ett annat företag eller en privatperson. Detta innebär 

att franchisetagaren förvärvar rätten att driva den aktuella verksamheten mot en viss avgift 
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samtidigt som denne driver sitt eget företag och är juridiskt och ägarmässigt fristående. 

(Sagell & Carlsson, 2005:42)  

 

ICA Sverige består av fyra butiksprofiler med olika målgrupper indelade efter storlek. I 

storleksordning med den minsta först kallas dessa ICA Nära, ICA Supermarket, ICA 

Kvantum och Maxi ICA Stormarknad. De arbetar dels med ett eget centralt lager av varor 

som är kontrollerade enligt företagets principer, dels med checklistor för leverantörskontroll 

för handlarnas egna val av leverantörer. (ICA:s årsredovisning, 2008:32)  

3.1.1 ICA:s syn på sitt eget CSR arbete 

Central nivå 

Under intervjun med Lisbeth Kohls, chef för corporate responsibility i ICA AB, framkom att 

ICA har arbetat aktivt med miljöarbete sedan slutet av 80-talet och det är idag en naturlig del 

av verksamheten. Däremot är begreppet CSR som etikett på arbetet desto nyare för företaget. 

Under de senaste åren har CSR integrerats i ICA:s verksamheter och långsiktig hållbar 

utveckling i samhället har hög strategisk prioritet i företaget (ICA:s årsredovisning 2008:76).  

 

I årsredovisningen, främst i en specifik hållbarhetsredovisning, framgår det att de insett att 

ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig lönsamhet. Utifrån detta har 

företaget med ledningen i grunden arbetat fram ett begrepp som de kallar ICA:s goda affärer 

som integrerats i årsredovisningen. Lisbeth Kohls berättar att ICA:s goda affärer uppkommit 

till följd av påtryckningar från flera olika håll, bland annat från kunder och handlare. Enligt 

Kohls behövde organisationen ta ett viktigt beslut om vad i samhällsdebatten som var 

relevant för ICA och hur det fortsatta CSR-arbetet skulle fokuseras kring de områdena. 

Kundundersökningar som ICA gjorde visade en önskan om ett ökat ansvarstagande. Även 

handlarna förde frågan på tal till central nivå som själva under ledningsmöten diskuterat vad 

debatten kring samhällsengagemang kan komma att betyda för ICA:s framtid. Arbetet 

resulterade i en policy för CSR-arbetet i företaget som bland annat innehåller följande sju 

punkter anslutna till FN:s företagsinitiativ Global Compact och deras principer för mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt kamp mot korruption.  
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ICA ska:  

• Drivas med lönsamhet och god etik  

• Lyssna på kunderna och alltid utgå ifrån deras behov  

• Värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna  

• Ha en öppen dialog internt och med omvärlden  

• Säkerhetsställa kvalitet och trygga produkter  

• Främja hälsa och goda matvanor  

• Verka för en god miljö med hållbar utveckling (ICA:s årsred,2008:77) 

 

”Vi anser att det som marknadsledare är viktigt att driva verksamheten så att det 

ligger i linje med samhällets förväntningar, detta är också viktigt för ICA:s 

långsiktiga lönsamhet.” (Lisbeth Kohls, 2009-04-28) 

 

Idag anser Lisbeth Kohls att ICA har kommit långt i sitt CSR-arbete sett till arbetet i sin 

helhet. Hon erkänner att det finns andra aktörer på marknaden som kommit längre än ICA i 

sitt genomförande på enskilda områden, men att bredden i ICA:s CSR-arbete är ledande.  

 

Den generella önskan på central nivå är att ICA:s kunder ska känna sig säkra på att företaget 

arbetar långsiktigt med de stora hållbarhetsfrågorna om socialt ansvar och miljö. Samtidigt 

lägger de på ICA stor vikt vid sin lokala förankring och vill verka som en positiv kraft i 

butikernas närområden. (ICA:s årsredovisning, 2008:1). Denna önskan har mynnat ut i en 

påbyggnad av ICA:s goda affärer med direktiv och riktlinjer som omfattar alla ICA-butiker. 

Idén om ICA:s goda affärer för butik befinner sig för tillfället i en uppstartningsfas och är 

på väg att implementeras på lokal nivå.  

 

”Många medarbetare känner sig stolta över ICA:s CSR-arbete.” (Lisbeth Kohls, 

2009-04-28) 

 

”Ett antal handlare tävlar om att bli först att bli certifierad enligt den nya policyn. 

Målet är att samtliga handlare ska ha implementerat standarden under 2009. 

Handlarna har en känsla av stolthet och entreprenörskap och vill därför hela tiden 

vara på hugget.” (Lisbeth Kohls, 2009-04-28) 

 

ICA ser ljust på framtiden och planerar att fortsätta arbeta aktivt med CSR. De är medvetna 

om att det finns en hel del kvar att arbeta med på processnivå exempelvis när det gäller 
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uppföljnings- och datasystem för att underlätta kommunikationen mellan central och lokal 

nivå. 

 

"Det gäller att skapa ett tydligt ledningsarbete och struktur för CSR-arbetet så att 

det sitter väl förankrat inför framtiden." (Lisbeth Kohls, 2009-04-28) 

 

Eftersom handlarna är kundstyrda är den viktigaste drivkraften för dem den lokala opinionen, 

det lokala kundtrycket och önskan att leva upp till kundens förväntningar. Om inte kravet på 

CSR kommer från lokal nivå måste arbetet drivas med centrala incitament i form av 

spännande kampanjer och nyheter i sortimentet. Butikerna vill kunna arbeta med CSR i sin 

enklaste form, det vill säga ett centralt engagemang som butikerna enkelt kan haka på, menar 

Lisbeth Kohls.  

 

Lokal nivå 

Bland butikscheferna inom ICA råder en enighet gällande vikten av CSR och miljöfrågor. De 

är bland annat stolta över att vara Svanenmärkta butiker. Livsmedelsbutiker svanenmärks 

utifrån en helhetsbedömning av deras miljöarbete. Butiken måste uppfylla en rad miljökrav 

inom olika områden som energi, avfall, förpackningar, sortiment och transporter 

(http://www.svanen.nu). Däremot påpekar de att för butiken är det främst lönsamheten som är 

i fokus.  

 

”Det finns många aspekter och saker man kan och måste ta ställning till. Men 

samtidigt är det en affärsverksamhet, och vi måste hela tiden främst se till 

lönsamheten.” (Marcus Theander, Södra Sandby 2009-04-29) 

 

”Allt har att göra med att bolaget först måste gå med vinst och att anställda ska må 

bra, därefter kan man ge ifrån sig till bättre behövande.” (Ola Hollerup, Lund 2009-

04-21) 

 

Hur stort engagemanget i butik är skiljer sig till viss mån åt. En butikschef talar om hur allt 

hänger på ägaren och eldsjälar inom butiken, han menar att detta inte är ett enmansjobb utan 

något som de måste arbeta med tillsammans.  
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”Från en del finns det säkert ett intresse, men intresset kanske inte är detsamma för 

en medarbetare i kassan som hos butikschefen.” (Marcus Theander, Södra Sandby 

2009-04-29) 

 

I nuläget arbetar alla butiker själv med ansvarstagande i olika former. Det är allt från 

sponsring till närliggande skolor och idrottsföreningar till välgörenhetsprojekt i Guatemala. 

Återigen beror engagemanget på i hur stor grad handlaren väljer att fokusera på dessa 

områden. Samtidigt finns det en del centrala kampanjer som ska följas enligt specifika 

direktiv, exempelvis ICA:s I Love Eco satsning (ICA:s årsredovisning, 2008:75). I dagsläget 

ligger inte speciellt stort fokus på att förmedla till kunderna vilket ansvar butiken tar. Det 

fanns en del delade meningar i hur mycket de kan sticka ut och tala om vad de gör och vad 

de är bra på.  

 

”Man är försiktig med att sticka ut hakan. Säger vi att vi gjort något bra vill media 

granska arbetet och man kan åka på något oönskat.” (Ola Hollerup, Lund 2009-04-

21) 

 

”Jag känner ingen oro för granskning. Är man bra på någonting så ska man visa 

det.” (Marcus Theander, Södra Sandby 2009-04-29) 

 

Alla parter är däremot överens om att det är viktigt att kunderna i större mån får ta del av det 

som butiken representerar och tar ansvar för. De menar att detta kommer att vara en 

konkurrensfördel i framtiden och ett krav från kunderna.  

 

”Viktigt att man som lokal handlare på liten ort har med sig skolan och föreningar, 

att man hittar ett samarbete med dem.” (Marcus Theander, Södra Sandby 2009-04-

29) 

 

”Vi har en del kunder som handlar uteslutande ekologiskt om de kan. Denna grupp 

ökar och blir fler. De tar inte något annat om det ekologiska är slut utan väljer helt 

butik efter det ekologiska sortimentet.” (Håkan Ohlsson, Lund 2009-05-22) 

 

Inte bara kunden nämns som en drivande faktor, utan också de anställdas känsla av stolthet 

för butiken. 
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"Ett engagemang krävs för att personalen ska känna sig stolta, samtidigt som det är 

en väg till att vara konkurrenskraftiga." (Ola Hollerup, Lund 2009-04-21) 

   

Genomgående i butikerna finns det en stolthet för varumärket ICA och att tillhöra koncernen. 

De genomsyras även av vilja att utvecklas och arbeta vidare med det sociala ansvartagandet 

och arbetet med CSR.  

 

”CSR är garanterat något som är här för att stanna. Trender idag pekar på att man 

som storföretagare måste vara med och ta ett stort ansvar för samhället.” (Marcus 

Theander, Södra Sandby 2009-04-29) 

 

"Ska jag vara drastisk tror jag personligen inte att det skulle gå att driva butiken 

utan miljöengagemang." (Håkan Ohlsson, Lund 2009-05-22) 

3.1.2 ICAs syn på sin ägarstruktur med koppling till CSR-arbetet  

Central nivå   

ICA arbetar med som tidigare nämnts ”fria handlare” och förlitar sig mycket på det personliga 

engagemanget på lokal nivå. På grund av mängden handlare och den geografiska variationen 

ställs ledningen inför en utmaning när nya initiativ och förändringar ska implementeras i 

organisationen. Samma dilemma drabbar butiksägarna i deras möjlighet att påverka uppåt i 

organisationen. Enligt Lisbeth Kohls uppfattas den centrala styrningen i ICA ibland som lite 

trögrörlig då strukturen och storleken leder till att flera aspekter måste vägas in och hänsyn tas 

innan beslut fattas.  

 

"Vissa butiker i vissa lägen upplever att man centralt är långsam med svar på 

konkreta frågor." (Lisbeth Kohls 2009-04-28) 

 

"När vi infört nya riktlinjer och policys i olika frågor har vi först haft dessa ute på 

remiss bland handlare och dess organisation för att få med alla på tåget, detta är 

ofta en förhållandevis tidskrävande process." (Lisbeth Kohls 2009-04-28) 

 

ICA:s butiksägare är den viktigaste grundstenen i organisationen, och ett stort ansvar läggs 

på respektive handlare. Lisbeth Kohls talar om vikten att låta ägaren driva sin butik såsom 

de uppfattar att den ska drivas. Vidare fortsätter hon och berättar att lokala initiativ ett flertal 

gånger har fungerat som inspirationskällor för den centrala verksamhetens arbete. Trots 
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detta måste det finnas en viss grad av styrning och från central nivå möjliggörs detta genom 

exempelvis förslag på varor och rekommenderat pris. Dilemmat med den höga graden av 

självständighet menar hon ligger i att riktlinjer, normer och regler kan sättas, men det är 

svårt att kontrollera om de följs. Det senaste initiativet inom arbetet med CSR är att policyn 

ICA:s goda affärer ska läggas till som en del av ICA-stadgan. Den blir därmed ett krav att 

leva upp till och ett styrinstrument för butikerna när det gäller ansvarstagande. Detta 

skapades som en direkt följd av köttfärsskandalen som var ett resultat av en medial 

granskning. En ICA-handlare anklagades för brister i sin hantering av köttfärs vilket ledde 

vidare till ett stort medialt pådrag.  

 

”Köttfärsskandalen ledde till en oerhörd ökning av den interna respekten för CSR-

arbete, vilket lett till ett behov av tydligare ställningstagande för oss inom ICA.” 

(Lisbeth Kohls 2009-04-28) 

 

Uppföljningen av arbetet kommer inom ICA att ske genom en nyetablerad ansvarsnämnd 

knuten till stadgan som ligger till grund för varje handlares agerande. Däremot kommer de  

på central nivå inte kunna kontrollera allt som sker lokalt utan måste förlita sig på 

butikernas engagemang och butiksägarens förmåga att motivera de anställda.  

 

”Måste lita på att butikerna är intresserade av att föra ut den här typen av frågor, att 

det är en del i ett vardagsarbete.” (Lisbeth Kohls 2009-04-28) 

 

Det finns andra vägar att nå medarbetarna inom ICA. Företaget har en mycket bred 

internutbildning, ICA-skolan, som driver allt ifrån grundläggande utbildning till 

kassapersonal i butik upp till ledningsutbildningar. Även här ska ICA:s goda affärer verka 

som en byggsten. Företaget arbetar med ett intranät där de försöker föra ut aktuella ämnen, 

men Lisbeth Kohls påpekar att hon är väl medveten om att det långt ifrån når ut till alla. 

Hon beskriver också hur medarbetarnas intresse för ansvarstagande varierar och att fokus på 

ökat ansvarstagande mött en del motstånd genom åren.  

 

”Motståndet kommer från båda hållen; det finns de som tycker ledningen är för 

sega och att arbetet borde effektiviseras, och sen finns det dem som inte bryr sig 

alls.” (Lisbeth Kohls 2009-04-28) 
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"Handlarna inom ICA är tävlingsmänniskor, och strävar efter att ha en lönsam 

butik med nöjda kunder. CSR-arbetet är en god kombination av lönsamhet och 

starkt engagemang." (Lisbeth Kohls 2009-04-28) 

 

Lokal nivå  

Det finns en övergripande syn att ICA på central nivå legat efter inom arbetet med 

ansvartagande i förhållande till aktiviteten på lokalnivå. Återigen talas det om vikten av att 

ha en initiativtagare till handlare som är villig att agera.  

 

”ICA på central nivå upplever jag står främst för kommunikationen utåt. Den 

enskilda handlaren landar under detta, men det ges möjlighet att styra själv till 

99%.” (Ola Hollerup, Lund 200-04-21) 

   

"Självklart finns det ICA-handlare som behöver motivation från ledningen. De 

gäller att hitta olika vägar att tjäna pengar för att i grund och botten handlar det 

alltid om att tjäna pengar." (Ola Hollerup, Lund 200-04-21) 

 

Butikerna talar om sig själva som enskilda aktörer och känner inte av någon direkt styrning 

från ledningen. Emellertid påpekas att det självklart finns policys som tas på stort allvar och 

som bör följas för att få kalla sig för en ICA-butik. Dessa policys tas fram i samarbete med 

olika handlare. Det finns även en viss summa pengar från royaltyn som respektive butik 

betalar som går direkt till CSR-arbetet på central nivå.  

 

”Styrda skulle jag inte vilja påstå att våra butiker blir, eller jo, vi blir styrda på 

vissa sätt men det låter för negativt. Jag skulle mer vilja förknippa det med positiva 

saker såsom direktiv att vi exempelvis inte får sälja rödlistad fisk.” (Marcus 

Theander, Södra Sandby 2009-04-29) 

 

"En viss form av styrning är ok, men vi vill vara med och påverka själva, vi vill 

vara entreprenörer. Det får inte plockas bort. Det måste kännas glädje och inte bara 

gör så gör så." (Ola Hollerup, Lund 200-04-21) 

 

Hur mycket av arbetet på central nivå som kommuniceras neråt i organisationen är oklart. 

En respondent påpekar att han anar att det sker ett arbete men vet inte direkt hur detta 

bedrivs. En annan butikschef uppmärksammar att ICA lyckats bättre på senare tiden med att 

redogöra för hur ansvarsarbetet ska förlöpa.  
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”ICA är ett av Sveriges starkaste varumärken så det är självklart att de ska arbeta 

med sådant men det är ingenting som jag vet om. Förutom det som jag själv ser 

som kund eller konsument på tv eller liknande.” (Marcus Theander, Södra Sandby 

2009-04-29) 

 

”ICA:s problem innan var kanske att man stack ut hakan innan man förankrade det 

i butiken. Idag finns det kontrollprogram som alla butiker måste arbeta utifrån” 

(Ola Hollerup, Lund 200-04-21) 

 

Intresset av att veta om den pågående implementeringen av CSR finns, samtidigt som 

butikscheferna känner att informationssökandet är upp till dem själva. En önskan om att få 

vara med i alla led och ta del arbetet anser en av våra respondenter kan leda till en ökad 

förståelse och motivation. Samtidigt återkommer han återigen till vikten av att få agera som 

enskild handlare.   

 

”Det är upp till var och en att se till att vara uppdaterad och söka information.  Det 

är inget krav från ICA utan det ligger i handlarnas egenintresse. Det blir tuffare 

tider för företagarna, samtidigt som det hela tiden finns ett krav på att öka sitt 

kunnande. Man får ta ansvar för detta själv.” (Håkan Ohlsson, Lund 2009-05-22) 

 

"Ica centralt borde göra arbetsgången mer tydlig. Men samtidigt ska det vara upp 

till de enskilda handlarna hur man ska arbeta. De får inte ta bort entreprenörskapet, 

då blir det Konsum av det hela och kan hämna utvecklingen inom koncernen." (Ola 

Hollerup, Lund 200-04-21) 

 3.2 City Gross  

City Gross är en del av Bergendahlsgruppen som är ett dotterbolag till moderbolaget 

Bergendahls & Son i en familjeägd koncern med lång historia. Företaget startades 1922 och 

har varit 100 procent familjeägt sedan dess. 60 procent av aktierna ägs idag av tredje 

generationen i familjen, Elisabeth Bergendahl, samtidigt som hennes två barn delar på 

resterande 40 procent. Elisabeths make Spiros Mylonopoulos är koncernchef och VD för 

moderbolaget (www.citygross.se). Detta gör City Gross till ett familjeföretag. Det är inom 

forskningen ett generellt problem hur familjeföretag ska definieras men oftast inrymmer 

definitionen av familjeföretag kriterier som rör ägarfamilj eller ägarfamiljer och även 
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familjemedlemmarnas engagemang i styrelser eller företagsledningar (Gandemo, 2000:13-

15). 

 

City Gross har en stabil lönsamhet, resultatet för 2008 uppgick till 102,2 miljoner kronor. Vid 

sammanställningen av årsredovisningen i juni 2008 kunde moderbolagets andel av den 

svenska dagligvarumarknaden marknaden uppskattas till 8,2 %. (Bergendahl och Son 

årspresentation, 2007-2008:4-5) 

 

City Gross mission är att ”spara tid och pengar åt sina konsumenter” vilket de gör genom att 

”erbjuda marknadens bredaste sortiment av märkesvaror till ständigt låga priser”. Företaget 

hade vid uppsatsens tryck 23 stormarknader runt om i landet med störst täthet i Götaland med 

fler butiker under uppbyggnad. Kedjan har en tydligt uttalad lågprisprofil och med sitt breda 

och djupa storhushållssortiment vänder de sig även till restauranger och näringsidkare i form 

av grossistverksamhet. City Gross har under de senaste tio åren upplevt en period av stark 

expansion, de har gått från en butik i Hyllinge vid starten 1993 till 23 butiker idag och tack 

vare sin stabila lönsamhet är planen att fortsätta växa. Samtliga butiker ägs av moderbolaget 

tillsammans med konceptet City Gross och styrs gemensamt med centrala initiativ. City Gross 

är sin egen grossist vilket innebär att samtliga butiker handlar med varor från samma centrala 

lager.  

3.2.1 City Gross syn på sitt eget CSR-arbete  

Central nivå  

City Gross befinner sig för tillfället i en brytningsperiod i arbetet med CSR-frågor. När vi 

kommer in i företaget har en ny policy precis tagits fram och de ligger i startgroparna för att 

påbörja implementeringsprocessen som ska sprida de nya värderingarna genom företaget. 

Initiativet att gå från ett passivt mot ett mer aktivt CSR-arbete kommer från ledningen som ur 

konkurrenssynpunkt efterfrågar en mer tydlig inriktning mot miljö, hälsa och socialt 

ansvarstagande. Även en ökad efterfrågan av ekologiska lågprisvaror har bidragit till att 

arbetet tagit fart. Ansvaret att utforma den nya CSR-policyn har styrts ner till den nytillträdde 

miljöchefen, Helena Holmgren, och kvalitetschefen, Annica Hansson-Borg. Enligt Helena 

Holmgren har tankesättet och samhällsengagemanget funnits länge inom företaget som även 

haft en miljö- och kvalitetspolicy fri att ta del av och utnyttja på eget initiativ. Skillnaden nu 

blir att de får ett nytt samlingsord för initiativen.  
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”Syftet med den nya policyn är att ta ett samlat grepp om CSR-arbetet genom att 

inventera vad vi gör för tillfället, formulera det, identifiera och fylla luckorna och 

på så sätt bli mer heltäckande. Målet är att få upp alla butiker på samma nivå i 

CSR-engagemang att sudda ut de skillnader som finns i dagsläget och på så sätt 

åstadkomma bättre samordning och styrning." (Helena Holmgren, 2009-04-24) 

 

Arbetet styrs i grund och botten centralt av ledningen som formulerar mål och som godkänt 

policyn innan den integrerades i affärsplanen. På så sätt har CSR-arbetet blivit en legitim del 

av Bergendahlsgruppen och City Gross övergripande strategi. Vidare är det CSR-chefens 

ansvar att se till att målen uppfylls och att policyn förmedlas ner i organisationen. De arbetar 

inte direkt med CSR-initiativ på central nivå utan ger butikerna direktiv om hur arbetet ska 

förmedlas och drivas i det operativa arbetet. Ansvaret på butiksnivå ligger inte på 

butikschefen utan en enskild miljöansvarig kommer att utbildas i varje butik.  

 

”Butikscheferna har redan så mycket ansvar och deras tid räcker inte till. Därför är 

en miljöansvarig ett måste som kan driva frågan aktivt och framåt.” (Helena 

Holmgren, 2009-04-24) 

 

Nu pågår en nationell utbildning av butikschefer, miljöchefer och utvalda anställda rörande 

CSR. Där lär de ut begreppets innebörd och utrustar varje butik med en handlingsplan för hur 

de ska arbeta med CSR. Den nya CSR-policyn har tagits med i Bergendahlsgruppens 

affärsplan och kommer därigenom följas upp i redovisningen.   

 

”Än så länge har vi inte stött på något motstånd från våra butiker. Kunderna 

efterfrågar CSR och butikerna är glada över att kontrollen ökas.” (Helena 

Holmgren, 2009-04-24) 

 

Från centralt håll upplevs det inte som något problem att City Gross har en tydlig 

lågprisimage när CSR-frågor ska integreras i konceptet. Det finns en tro att lågt pris, kvalitet 

och ekologiskt kan bli en bra kombination. Förut fanns miljö– och kvalitetsplanen passivt 

inom organisationen. Det fanns inga krav eller riktlinjer utan den som råkade läsa den och ta 

del av den valde själv i vilken utsträckning den skulle implementeras. Enligt Helena 

Holmgren är skillnaderna stora mellan arbetet med CSR centralt innan och efter den nya 

policyn. 



31 
 

 

”Arbetet var trögt och händelselöst och karaktäriserades av bristande hjälp från 

centralt håll med arbetet i butik. Nu i den nya policyn identifierar vi mål, vad som 

krävs för att komma dit och sätter deadlines. Processen med uppföljning, 

utvärdering och återkoppling ska vara löpande. Min nya tjänst som skapats som 

miljöchef är också en tydlig indikation på ett nytt och samlat grepp om CSR.” 

(Helena Holmgren, 2009-04-24) 

 

Inom Bergendahsgruppen ser de positivt på framtidens CSR-arbete inom City Gross. Enligt 

Helena Holmgen ligger utmaningen i att hitta de rätta incitamenten som får butikspersonalen 

att inse att den här typen av arbete lönar sig på lång sikt. Att få in det långsiktiga tankesättet i 

alla organisationens delar är en stor utmaning för framtiden. Helena Holmgren tror även att 

frågor rörande klimatpåverkan kommer få ökad betydelse i framtidens CSR-arbete.  

 
Lokal nivå  

Bland butikscheferna finns det en gemensam uppfattning om att arbete med CSR-relaterade 

frågor på butiksnivå är nödvändigt för att överleva som konkurrenskraftig aktör på den 

svenska livsmedelsmarknaden i framtiden. Trots detta är uppfattningen om huruvida kundens 

intresse skiftat från lågpris mot mer ansvarstagande splittrad. 

 

”CSR är ett sätt att locka till sig kunder. Marknaden är tät och då gäller det att ha 

ett tydligt budskap så att kunden väljer att komma till just vår butik. Risken är att 

kunderna inte bryr sig så mycket när de väl är inne i affären som de tror att de gör 

när de är utanför, i slutändan vill de bara handla billigt.” (Henrik Weiden, Höör 

2009-04-24) 

 

Till följd av att arbetet ligger i uppstartningsfasen känner ingen av de butikschefer vi 

intervjuat sig särskilt bekväma eller bekanta med begreppet CSR. Det råder ovisshet bland 

butiksägarna om vad den nya policyn kommer att innebära och hur det kommer påverka dem i 

deras dagliga arbete. För att en förändring på området ska uppnås vill butikscheferna ha 

tydliga argument för hur ett ökat CSR-arbete kan gynna försäljningen och butiken.  

 

”Jag vill gärna ha tydliga direktiv på hur man ska kunna arbeta tidseffektivt med 

policyn, jag hade uppskattat att få ett färdigt paket med vad som ska göras och 

hur.” (Henrik Weiden, Höör 2009-04-24) 
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Tidsaspekten är av stor vikt för butikscheferna som upplever att deras arbetsdag inte rymmer 

mycket mer än i nuläget. På butiksnivå förklarar de sin tidigare passivitet inom CSR-området 

med en avsaknad av personligt engagemang bland personal och butiksansvarig.  

 

”Jag har inget direkt intresse i CSR och har inte tid att ägna allt för mycket energi 

åt frågorna. Därför genomsyrar det inte butiken och inte direkt heller personalen. 

Jag tror starkt att det krävs eldsjälar för att arbetet inom ämnet verkligen ska 

genomsyra hela organisationen." (Jan Hildingson, Lund 2009-04-29) 

 

”Fram tills nu har det varit upp till varje butik att besluta om hur mycket tid och 

pengar man vill lägga på ansvarstagande. Engagemanget har på så sätt styrts 

mycket beroende på butikschefen. Jag har inget direkt intresse och inte tid.” 

(Henrik Weiden, Höör 2009-04-24) 

 

Butikscheferna är eniga om hur de kommer tackla den nya policyn genom att fördela ansvaret 

till medarbetare nedåt i organisationen. Butikschefernas fokus kommer oförändrat att stanna 

vid att maximera försäljningen och driva butiken med lönsamhet.  

 

”Jag ser inte initiativet som något som jobbigt utan snarare som ytterligare ett sätt 

att marknadsföra sig på. Vi är först och främst här för att sälja varor och det gör vi 

efter den modell som Bergendahlsgruppen centralt har bestämt, oavsett m den 

innehåller CSR eller ej.” (Jan Hildingson, Lund 2009-04-29) 

 

"Vårt arbete med socialt ansvarstagande är ett egenintresse för att nå ut till 

potentiella kunder eller påverka omgivningen omkring oss för att gynna vår butik. 

Man får inte glömma att det krävs olika engagemang beroende på området butiken 

ligger i. För en viss butik kanske miljö är den viktigaste aspekten, för oss är det att 

stötta och utbilda vår omgivning” (Kent Nilsson, Malmö 2009-05-11) 

 

För att inte tappa sitt lågprisfokus talar respondenterna om vikten att bibehålla sin strategi och 

addera mervärde, istället för att förändra den. Detta anser de sig lyckats bra med inom 

områden som kött och fisk där butikerna erbjuder varor med hög kvalitet till fördelaktiga 

priser. 
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"Vi måste vara noga med balansen, och får inte förändra vårt koncept. Detta gör vi 

genom att förbättra vår strategi istället för att förändra den." (Kent Nilsson, Malmö 

2009-05-11) 

3.2.2 City Gross syn på sin ägarstruktur med koppling till CSR-arbete  

Central nivå 

Helena Holmgrens uppfattning är att ägarna är mycket synliga inom företaget, de syns bland 

personalen på huvudkontoret i Hässleholm minst en gång i veckan och ledningen har ett nära 

samarbete med ägarna i många frågor. City Gross begränsade storlek med 23 butiker runt om 

i landet stimulerar samarbete och uppmuntrar personalen att dela med sig av sina erfarenheter 

mellan butiker och arbetsgrupper:  

 

”Vår personal rör sig ofta mellan butikerna. Det är vanligt att man använder sig av 

varandras erfarenheter, hjälps åt och jobbar alla butiker tillsammans. Vi känner alla 

ett gemensamt ansvar och har inte så mycket personal att styra över.” (Helena 

Holmgren, 2009-04-24) 

 

Bergendahlsgruppen anser sig ha trogen personal med många års erfarenhet inom företaget. 

Det finns en ambition att all personal ska få chans att växa och utvecklas i organisationen. 

Den platta organisationsstrukturen i liten skala ger företaget viktiga fördelar ur en 

kontrollsynpunkt. Företaget styr genom sitt centrala lager vad som finns på hyllorna ute i 

butikerna vilket innebär en full kontroll på alla varor i butik och de leverantörer företaget 

samarbetar med. Detta innebär att vid exempelvis produktlarm kan ledningen på central nivå 

snabbt och effektivt utesluta varor ur alla butikers sortiment. 

 

”Vi har en jättefördel i och med att allt som säljs i Citygrossbutik har gått via 

Bergendahls centrala lager. I och med att vi är ett familjeföretag ger det oss bra 

styrning och kontroll genom korta kommunikationsvägar och snabb spridning.” 

(Helena Holmgren, 2009-04-24) 
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Lokal nivå  

Eftersom City Gross-butikerna ägs av moderbolaget, Bergendahlsgruppen, flyttas all vinst 

från butikerna till en gemensam redovisning. Trots detta upplever vi från butikschefernas håll 

en motivation att "ge tillbaka till familjen". Detta grundar sig i tanken att pengarna används 

till att utveckla företaget och få det att växa. Butikscheferna utstrålar ett stort förtroende för 

ledningen och ägarna. 

 

”Det finns en vetskap om att den vinsten ägarna gör används till att göra företaget 

bättre, exempelvis till en ny butik eller till förbättringar i butik. Våra ägare behöver 

inte ge pengar till massa aktieägare, eller fråga aktieägare tillstånd till att använda 

pengarna i företaget istället. Om vi på Bergendahls har det tufft ett år så vet vi att 

det inte finns några aktieägare och gapar efter pengar.” (Jan Hildingsson, Lund 

2009-04-29) 

 

Intervjuerna med butikscheferna ger ett samlat intryck av att det finns ett mycket stort 

förtroende inom företaget. Trots att familjen förändrats och så även ägarstrukturen under åren 

så finns det en ”Bergendahlsanda” som fortsätter att genomsyra organisationen och dess 

medlemmar. Butikscheferna upplever att det är lätt att göra sin stämma hörd uppåt i 

organisationen då familjekänslan är stark och beslutsvägarna upplevs som korta. De känner 

sig delaktiga i företag och de beslut som tas.  

 

”Bergdendahls är inte styrt med stora pekpinnen och hammaren i huvudet. 

Direktiven vi får är inte bara något som bestämts på huvudkontoret och sen skickas 

ner till oss på butiksgolvet utan oftast får vi vara med i beslutsprocessen. Det är en 

fördel med Berghendahls, vi är små men det är roligare att arbeta i ett företag där 

man kan vara med och påverka.” (Jan Hildingsson, Lund 2009-04-29) 
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4. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt redogör för de teorier som ligger till grund för kommande analys. Tillsammans 

utgör de valda teorierna en referensram som bidrar till att besvara problemformuleringen. Vi 

ser teorin som det filter det empiriska materialet ska få filtreras genom under analysen. Med 

referensram menar vi att de teorier vi valt att utgå ifrån sätter gränserna för uppsatsens 

analys. 

 

Figuren nedan är en illustration över hur uppsatsens teorier samverkar. Vår frågeställning 

kräver fördjupning inom tre huvudsakliga teoretiska områden och inom dessa har vi valt att 

lyfta fram ett antal specifika teorier. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Illustration av studiens teoretiska ramverk 

4.1 Corporate Social Responsibility 

I detta inledande teoretiska avsnitt presenterar vi den teori om CSR som ligger till grund för 

uppsatsens analys om hur fallföretagens totala sociala ansvar ser ut; Carrolls pyramid. 

Teorin spelar en viktig roll i undersökningen eftersom den hjälper oss att kartlägga och 

jämföra fallföretagens totala sociala ansvarstagande. Vi inleder med en redogörelse över 

begreppet CSR och dess betydelse och mening i denna undersökning.  
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4.1.1. Konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) 

Idag ingår begreppet CSR i vart och vartannat företags årsredovisning och en självklar punkt 

på dagordningen under många strategimöten. Vad innebär då Corporate Social Responsibility 

för företag idag? Mer exakt; vad innebär begreppet i den svenska livsmedelsbranschen och 

vad menar vi med CSR i denna uppsats? 

 

Utifrån vår empiri har vi valt att fokusera på begreppet CSR huvudsakligen utifrån 

kategorierna miljö och socialt ansvarstagande. I denna uppsats begränsas även begreppet CSR 

till den bransch som studeras, livsmedelsbranschen, då begreppet tar olika uttryck inom olika 

branscher. När vi använder termen CSR-arbete syftar vi till de olika aspekter av sociala och 

miljömässiga initiativ som våra fallföretag valt att arbeta med. Det berör allt ifrån 

energisparande i butik till satsningar på ekologi och engagemang i olika lokala aktiviteter. Vår 

definition och avgränsning av ämnet delas även av allmänheten. 61 av 100 respondenter 

svarade i vår enkätundersökning att de förknippade olika typer av certifikat som KRAV, 

Svanen och Rättvisemärkt med CSR i livsmedelsbranschen och 51 av 100 kopplade samman 

hög kontroll av leverantörer med ämnet (bilaga 2).  

4.1.2 Carrolls pyramid 

Carrolls pyramid redogör för företagets totala sociala ansvar 

som en kombination av fyra olika typer av ansvar. Pyramiden 

visar de enskilda delarnas betydelse, hur de påverkar varandra 

och samverkar till en referensram för det sammanlagda 

sociala ansvarstagandet. Pyramidformen illustrerar även ett 

viktigt antagande om att den nedre nivån måste vara uppfylld 

för att företaget ska kunna gå vidare uppåt i pyramiden och 

uppfylla resterande nivåer. (Carroll, 1991:2) 

 

Ekonomiskt ansvar: Var lönsam! 

Det ekonomiska ansvaret är enligt Carroll det främsta ansvarsområdet som är direkt 

avgörande för affärsmässiga beslut och därmed andra delar av det totala sociala ansvaret. 

Utan ett väl uppfyllt ekonomiskt ansvar är legalt, etiskt och filantropiskt ansvar inte möjligt. 

Att generera ett ekonomiskt överskott som är tillfredställande för ägare och intressenter är en 

grundbult i företagande. Det ekonomiska ansvarstagandet har förändrats över tid. 

Figur 4.2 Carrolls pyramid (1991) 
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Företagandets primära fokus var i begynnelsen att driva sin verksamhet med en någorlunda 

respektabel vinst som i första hand täckte kostnaden för verksamheten. Under historien har 

detta förändrats och de flesta av dagens företag strävar mot att maximera sin vinst. (Carroll 

1991:3) 

 

Carroll redogör för fem komponenter som tillsammans utgör företagets ekonomiska ansvar. 

Det är viktigt att: 

1) Driva företaget med det primära målet att maximera aktieägarvärde. 

2) Sträva efter att maximera lönsamheten. 

3) Upprätthålla en konkurrenskraftig position på marknaden. 

4) Upprätthålla en hög nivå av operativ effektivitet. 

5) Bli uppfattad som ett företag som är konsistent lönsamt. 

 (Carroll, 1991:3) 

 

Legalt ansvar: Lyd lagen!  

Det legala ansvaret handlar om att driva sin verksamhet inom de ramar som fastställts i form 

av lagar, regler och särskilda bestämmelser för företagande. Som en del i det ”sociala 

kontraktet mellan företaget och samhället förväntas företaget bedriva sin verksamhet på så 

sätt att inget strider mot rådande lagar och regleringar som gäller. Det legala ansvaret kan 

uppfattas som en del av det ekonomiska då det i princip är omöjligt att bedriva ett företag 

utanför lagens ramar. Carroll beskriver också hur det legala ansvaret samverkar med det 

etiska på så sätt att det legala ansvaret kan beskrivas som ”kodifierad etik” (Carroll, 1991:3). I 

Sverige måste bolagen följa förordningar såsom Svensk kod för bolagsstyrning och allmänna 

redovisningsprinciper. (Thomasson et al., 2004:110-114)  

 

För att uppfylla legalt ansvar är det viktigt att: 

1) Uppträda på ett sätt som är i enighet med förväntningarna från lagen, stat och 

kommun. 

2) Lyda de regleringar som samhällets olika institutioner fastställt. 

3) Vara en laglydig aktör. 

4) Ett framgångsrikt företag även definieras som ett laglydigt företag. 

5) De varor och tjänster som erbjuds uppfyller minimikrav enligt lagen.  

(Carroll, 1991:3) 
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Etiskt ansvar: Var etisk! 

Etiskt ansvar innebär att ta ansvar för sin verksamhet i enlighet med de normer och 

värderingar som finns i samhället. De är inte lagstiftade men värdefulla för företaget att rätta 

sig efter. Det etiska ansvaret reflekterar vad företagets stakeholders och samhället i allmänhet 

anser som rättvist och som är i enighet med deras moraliska värderingar. Carroll menar att det 

etiska ansvaret ligger steget före det legala på så vis att det reflekterar samhällets etiska 

normer och krav som ännu inte hunnit instiftas och omfattas av lagar och regleringar. (Carroll, 

1991:3) 

 

För att uppfylla sitt etiska ansvar är det viktigt att: 

1) Uppträda på ett sätt som är i enighet med förväntningarna från sociala och etiska 

normer. 

2) Anpassa företaget till nya framväxande etiska och moraliska normer som samhället tar 

till sig. 

3) Undvika att kompromissa etiska normer för att uppnå mål i företaget. 

4) Identifieras med bra ”corporate citizentship” genom att göra vad som är förväntat av 

företaget av moral och etik i samhället. 

5) Inse att företagets integritet och etiska beteende överstiger överensstämmande med 

lagar och regleringar.  

(Carroll, 1991:4) 

 

Filantropiskt ansvar: Var en ansvarstagande medborgare! 

Med filantropiskt ansvar menar Carroll att från företagets sida ge tillbaka något till samhället. 

Det är ett frivilligt ansvar utöver det som förväntas av företaget och kan definieras som 

välgörenhet. Eftersom filantropiskt ansvarstagande inte är förväntat av samhället uppfattas 

inte heller företaget som oetiska eller omoraliska om de väljer att inte ägna sig åt filantropi. 

En viktig poäng som Carroll gör är att filantropi är en del av CSR, men CSR är inte begränsat 

till att innehålla filantropi. Författaren menar att filantropi är den mest önskade formen av 

socialt ansvarstagande men samtidigt den minst betydelsefulla. (Carroll, 1991:4) 
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För att uppfylla det filantropiska ansvaret är det är viktigt att: 

1) Agera på ett sätt som är i enighet med samhällets förväntningar om filantropi och 

välgörenhet. 

2) Vara behjälplig till olika konstformer. 

3) Chefer och anställda deltar i aktiviteter med välgörenhet som mål i den lokala 

omgivningen. 

4) Erbjuda hjälp till samhällets privata och publika institutioner för utbildning. 

5) Erbjuda hjälp till frivilligorganisationer som syftar till att förbättra livskvaliteten. 

(Carroll, 1991:4) 

4.2 Corporate Governance 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier som fungerat som bas för uppsatsens analys över 

ägarstrukturens påverkan på fallföretagens CSR-arbete. Med corporate governance menar vi 

företagsstyrning och då främst med fokus på ägarstyrning. Intressentmodellen ger en 

övergripande bild över företagets omgivning och förstärker de mer specifika shareholder- och 

stakeholdersynsätten. De sistnämnda representerar två olika synsätt på hur företagsledningen 

kan förhålla sig till sin omgivning. De är meningsfulla i analysen dels som motbilder till 

varandra och dels för att närmare förstå fallföretagens komplexa relationer med grupper i 

deras omgivning. Avsnittet avslutas med Principal- agentteorin som är en effektiv teori för att 

analysera problematiken med ägarstyrningen i fallföretagen. 

4.2.1 Principal – agentteorin 

Denna teori används för att bättre förstå relationen mellan principalen som önskar att få ett 

visst arbete genomfört, och agenten som är benägen att genomföra arbetet. Den centrala 

problematiken ligger i hur principalen kan säkerställa att agenten agerar i enighet med 

principalens intresse. Informationsasymmetri, olika mål och risktaganden för båda parter är 

exempel på faktorer som försvårar detta. En vanlig lösning på problemet är kontrakt mellan 

parterna som ger agenten tillräckliga incitament att agera i principalens intresse men som 

samtidigt förhindrar att agenten optimerar sin egen nytta på bekostnad av principalen. Teorin 

kan i praktiken användas för att analysera relationen mellan ägare och företagsledare eller, 

med anknytning till teorierna nedan, mellan organisationen och dess grupper av intressenter 

och stakeholders. (Bruzelius & Skärvad, 2007:77-78) 
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4.2.2. Intressentsynsättet 

Intressentsynsättet är en grundläggande teori om organisationen i relation till sin omgivning 

som utvecklades år 1983 av Chester I Barnard. Modellen kan hjälpa oss att förstå betydelsen 

av de olika utbytesrelationerna i samspelet mellan organisation och intressent. Med intressent 

menar Barnard (1983) en person som har legitima intressen i företaget och dess verksamhet. 

Teorin beskriver hur organisationen ska uppnå och bevara jämvikt i sin relation till omvärlden 

och intressenterna, att skapa en bidrags-belöningsbalans mellan företaget och intressenten. 

(Bruzelius & Skärvad, 2007:73-78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Intressentmodellen 
 

Synen på företaget och dess intressenter har fått stort genomslag och kommit att utvecklas av 

ett flertal forskare. Teorin har även kunnat komplettera och kopplats samman med redan 

befintliga synsätt. Vi kommer att presentera två perspektiv som med fördel kan används i 

kombination med intressentmodellen: Shareholderperspektivet (Friedman 1972) och 

Stakeholderperspektivet (Freeman 1984). Dessa två perspektiv har tagit fasta på olika delar 

inom intressentmodellen och står för två skilda synsätt på ämnet om hur företaget verkar i sin 

omgivning. 

 

Vi kommer använda intressentmodellen som en bas och bygga vidare på den teoretiska ramen 

med shareholder - och stakeholderperspektiven enligt figuren nedan. Dessa modellers 

gemensamma nämnare och intressentmodellens mest centrala bidrag till shareholder-  och 

stakeholder perspektiven är strävan efter att upprätthålla trygga relationer till sina 

intressegrupper och på så sätt skapa en stabil tillvaro och omvärld för företaget att verka i.  
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Figur 4.3 Illustration av hur corporate governance-teorier samverkar 

4.2.3 Shareholderperspektivet 

Milton Friedman presenterade redan 1972 shareholderperspektivet som ett sätt att se på hur 

företaget bör agera i relation till sin omgivning och då främst sina ägare. Med begreppet 

shareholder menas aktieägare, med andra ord de som investerat kapital i företaget och som 

tillsammans äger företaget och dess verksamhet. Fokus inom shareholderperspektivet ligger 

därför på att driva företaget i enighet med aktieägarnas mål för verksamheten. I och med att 

det är aktieägarna som tillsätter företagsledningen bör ledningen agera uteslutande i enighet 

med aktieägarnas intressen (Friedman, 1972:165-168). Uttryckt med andra ord bör de agera 

för företagets bästa, sett ur aktieägarnas perspektiv. Ägarna, principalerna, sätter målen för 

agenternas, ledningens, arbete. Ägarnas mål kan variera och ett shareholderperspektiv innebär 

inte alltid att sträva mot maximal lönsamhet och högsta möjliga aktieägarvärde (Raynor, 

2009:4-5). Forskare menar även att ett rent shareholderperspektiv i viss mån är ohållbart då 

önskemålen från ägarna inte kan mötas utan att tillfredställa intressenternas behov i viss mån 

(Foster & Jonker, 2005:51). 

 

Angående shareholderperspektivets syn på företagets CSR-arbete menar Friedman att det är 

upp till den enskilda ägaren att besluta om hur mycket socialt ansvarstagande företaget ska 

ägna sig åt. Detta resulterar i att ägarnas ställningstagande avspeglar sig på relationerna i 

förhållande till företagets intressenter.  Friedman poängterar vikten av att privata ståndpunkter 

från ledningen inte får styra vilka typer av CSR-relaterade engagemang som företaget ska 

ägna sig åt. Det kan leda till oönskade sociala konsekvenser och bidra till motstridighet i 

organisationens mål. I stället för att låta en odemokratisk process i ledningen styra CSR-

arbetet menar Friedman att dessa beslut ska tas i en demokratisk process bland ägarna med 

hjälp av politiker. Beslut om socialt ansvarstagande bör lämnas till den enskilde ägaren och 

inte till kollektivet. (Friedman, 1972:165-168) 
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4.2.4 Stakeholderperspektivet 

Freeman definierar begreppet stakeholder som en person eller grupp som påverkas av eller 

kan påverka företagets verksamhet. Han lanserade stakeholderteorin under mitten av 80-talet 

som ett alternativt synsätt på företagets omgivning där utbytesrelationen mellan företaget och 

dess stakeholders kan ses som en direkt förklaring till företagets existens. Genom att 

identifiera och ta hänsyn till ett utvidgat nät av intressenter, stakeholders, förändras företagets 

totala ansvar. (Bremmer & Millington, 2003:215) 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Stakeholdermodellen 

 

Wijk (2008) menar i sitt PM, En holistisk modell för företagsledning i en CSR-fokuserad 

miljö, att företagsledningen måste dominera utbytesrelationerna till de omgivande 

stakeholdergrupperna för att ledningen ska kunna utveckla en effektiv verksamhet.  

 

Intressentmodellen och Stakeholdermodellen kan rent visuellt tyckas vara varandras 

motsvarigheter, men de underliggande aspekterna i teorierna skiljer sig åt. Båda synsätten 

utgår från en relation mellan företaget och utomstående partners som i någon utsträckning är 

relevanta för företaget eller motsatt att företagets verksamhet är relevant för dem. Inom 

intressentsysättet förklaras denna relation med bidrags- och belöningsbalansen. 

Stakeholdermodellen å andra sidan bygger på en målsättning att skapa en relation och 

samverka tillsammans med sina stakeholders. Ledningen jobbar mer aktivt och tar till vara på 

och skapar möjligheter i relationen med stakeholders. (Wijk, 2008) 

 

Vidare går vi nu in på modellernas kartläggning av företagets omgivning och relationen till de 

olika grupper som finns. Från och med nu kommer vi kalla dessa grupper med legitima 

intressen i företaget för stakeholders och för att undvika upprepningar redogör vi för 

företagets relation till sina stakeholders med intressentsysättets underliggande poänger som 

bas.  
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Vi har valt att inkludera samtliga grupper av stakeholders i den teoretiska referensramen då 

undersökningens empiriska material inbjuder till analys av alla relationer i modellen. 

Uppsatsens primära fokus är det interna perspektivet genom undersökning och analys av 

ägarstrukturens påverkan på arbetsprocessen med CSR. Detta gör de interna 

stakeholdergrupperna företagsledning, anställda och ägare mest väsentliga för slutsatser och 

resultat. Anledningen till att vi valt att inkludera även grupperna som inte direkt bidrar till det 

interna perspektivet; kunder, leverantörer, opinionsgrupper, intresseorganisationer samt stat 

och kommun, är att vi anser att deras externa påverkan är stor och därmed mycket 

betydelsefull för företagets interna arbetsprocess med CSR. 

 

Företagsledning 

I stakeholdermodellen utgör företagsledningen kärnan till vilken alla stakeholderrelationer är 

knutna. Ledningen har det övergripande ansvaret över företaget och hanterar det med 

utgångspunkt i företagets mission, vision samt strategisk inriktning och mål (Wijk, 2008). 

Företagsledningen vill, enligt intressentmodellen, ha en belöning från företaget som motsvarar 

deras arbetsinsats. Det är viktigt att poängtera att belöningen inte är till hundra procent 

monetär utan ära och stolthet över den ledande positionen spelar också en viktig roll i 

belöningen (Bruzelius & Skärvad 2007:75). 

 

Ägare 

Inom stakeholdergruppen ägare ligger fokus på ”Shareholdervalue” det vill säga 

aktieägarvärde. Företagsledningen måste ta hänsyn till parametrar som utdelningspolicy, 

strategi för tillväxt, policy för risktagande och företagets grad av differentiering (Wijk 2008). 

Enligt intressentmodellen består utbytesrelationen mellan ägare och företagsledning i form av 

avkastning på investerat kapital. Långsiktig lönsamhet skapar en säker och trygg relation 

mellan ägare och företag (Bruzelius & Skärvad, 2007:74). 

 

Anställda 

Enligt stakeholdermodellen är den så kallade ”medarbetarnyttan” i fokus för relationen mellan 

företaget och dess anställda. Förtaget kan påverka relationen genom sättet de motiverar och 

utvecklar sina anställda (Wijk 2008). Ytterligare faktorer som är av intresse för denna grupp 

är inflytande över sin arbetssituation, meningsfulla arbetsuppgifter och möjlighet till personlig 

utveckling. Relationen mellan företaget och dess anställda styrs både direkt från företaget och 

med hjälp av fackliga organisationer. (Bruzelius & Skärvad, 2007:74-75) 
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Kunder 

Kunderna är i de flesta fall orsaken till organisationens existens och överlevnad vilket gör 

beroendet och relationen mycket stark och viktig. Inom stakeholderperspektivet står 

kundnyttan i fokus för relationen mellan företag och kund. Med kundnytta menas företagets 

förmåga att göra rätt saker och göra dessa saker på rätt sätt. Genom att vara effektiva inom 

områdena marknad, produkt och resurs kan företagsledningen skapa kundnytta i relationen. 

(Wijk 2008) Kundernas preferenser styrs till stor del deras beslutsprocess och företaget måste 

ta hänsyn till anseenden som kvalitet, säkerhet, information (Longo et al., 2005:31). 

 

Leverantörer 

Enligt stakeholdermodellen styrs företagsledningens relation till leverantörerna av så kallad 

”värdesystemnytta” (Wijk 2008). Denna nytta påverkas dels av företagets interna förmåga att 

välja och systematisera sina leverantörer och dels företagets möjlighet att bygga ett gynnsamt 

partnerskap gentemot dem (Longo et al., 2005:31).  

 

Stat och kommun, intresseorganisationer och opinionsgrupper 

Inom denna utbytesrelation i stakeholdersynsättet finns en idé om ”Citizenshipnytta” som går 

ut på att vara en god samhällsmedborgare genom Corporate Citizenship och Corporate 

Responsibility (Wikj 2008). Idéen bygger på att skapa mervärde till samhället och arbeta och 

verka för en trivsam omgivning (Longo et al., 2005:31). I denna stakeholdergrupp är 

opinionsgrupper ett starkt växande organ. Den typen av grupper är ofta inriktade på specifika 

projekt och utför granskning och aktioner för att skapa opinion mot företag vars verksamhet 

bryter mot gruppens åsikter och värderingar. Genom detta sätt att agera är grupper av detta 

slag ingen direkt intressent i företaget med anledning av att de bevakar företaget passivt 

(Bruzelius & Skärvad, 2007:76). Trots detta är det sett ur stakeholderperspektivet en viktig 

relation att administrera från ledningens sida eftersom gruppens makt att skapa opinion i 

frågor kan ha stor effekt på företaget och dess verksamhet.  

4.3 Corporate Concept  

Det sista och avslutande teoretiska avsnittet har vi valt att kalla Corporate Concept. Ett 

begrepp som i denna undersökning syftar till företagets strategi, varumärke och image. Här 

presenterar vi ett teoretiskt synsätt på hur CSR kan och bör integreras i företagets strategi. 

Porter och Kramers teori om Strategic och Responsive CSR appliceras med fördel på vårt 
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empiriska material för att analysera i vilken utsträckning fallföretagen integrerat CSR i sin 

verksamhet och strategi.  

4.3.1 Responsive and Strategic CSR 

Porter utvecklade 1979 en av dagens mest kända modeller gällande ett företags strategi i 

förhållande till sin omvärld: Porters five forces. Modellen bygger hur företag skapar 

konkurrensfördelar genom att söka sig till marknader och områden med hög 

lönsamhetspotential. Konkurrensintensiteten på marknaden beror enligt Porter på fem 

strukturella konkurrenskrafter: leverantörers förhandlingsstryka, nya aktörers etableringshot, 

kunders förhandlingsstyrka, hot från substitut och konkurrensintensiteten mellan befintliga 

företag i branschen (Grant, 2008:72-73). Porter har senare tillsammans med Kramer byggt 

vidare på teorin om five forces med kopplingar till företagets ansvarstagande. I artikeln 

”Strategy and Society: The link between competitive advantage and corporate social 

responsibility” belyser författarna vikten av att företag bör arbeta med CSR som en 

konkurrensfördel och på så sätt ta fler marknadsandelar och skapa varaktiga 

konkurrensfördelar.  

 

Företag måste idag öka ansvarstagandet samtidigt som de bör vara med och ta 

konsekvenserna för sin påverkan på samhället. Många har engagerat sig inom CSR endast 

som en effekt av att media uppmärksammat områden som de inte trodde ingick i dess 

skyldigheter som företag. Detta kan leda till ett framtvingat CSR-arbete vilket enligt Porter 

och Kramer (2006) leder till att arbetet i sig blir mindre produktivt. De menar att CSR-arbete i 

företag kan underlättas genom att arbeta med socialt ansvarstagande på samma sätt som de 

arbetar med strategiska frågor gällande kärnverksamheten. Genom denna typ av internt arbete 

kan CSR bli socialt utvecklande och en källa till framgång. (Porter & Kramer, 2006:1-6) 

 

Porter och Kramer menar att företag och samhälle är beroende av varandra. Samhället 

behöver framgångsrika företag för att fungera bra samtidigt som företagen är beroende av ett 

välmående samhälle för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta gör att beslut måste fattas 

utifrån underlag om vad som gynnar båda parter.  Författarna belyser att företag inte kan vara 

engagerade på alla nivåer i samhället utan ska välja sitt engagemang utifrån var de kan skapa 

mest gemensamt värde. Organisationen måste därmed analysera utifrån vilket angreppssätt de 

ska ägna sig åt CSR för att arbetet ska ge störst effekt vad gäller konkurrenskraftighet men 

som även ger störst nytta för samhället.  Företag inom olika branscher kommer därmed att 
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lägga fokus på olika saker där de kan göra mest nytta för sig själva och även för samhället. 

Detta gör att företagen förhåller sig till CSR på olika sätt. Porter och Kramer kallar dessa 

olika tillvägagångssätt för Responsive CSR och Strategic CSR. (Porter & Kramer 2006: 7-9) 

 

Responsive CSR 

Responsive CSR kombinerar två olika element. För det första ska företaget vara en god 

samhällsmedborgare. Detta på grund av samhället är beroende av stöd från företag vars 

anställda känner sig stolta över att arbeta inom organisationen om den är en god medborgare. 

Denna typ av aktiviteter är oftast mest fördelaktiga när chefer och anställda tar en aktiv roll i 

sponsringen eller stödarbetet. För det andra ska företaget kontrollera värdekedjans skadliga 

effekter på omgivningen. Värdekedjan kan fungera som ett systematiskt verktyg för att 

identifiera de olika aktiviteternas inverkan på exempelvis miljön. Många företag arbetar med 

checklistor för kontroll av bland annat leverantörer när det kommer till denna typ av CSR-

arbete. (Porter & Kramer 2006: 9-10) 

 

Strategic CSR  

Strategi handlar om att skapa en unik position på marknaden genom varaktiga 

konkurrensfördelar. Strategic CSR bygger på arbete både utifrån och in och inifrån och ut ur 

företaget. Det karaktäriseras av att samhällets och företagets framgång går hand i hand. För att 

CSR-arbetet ska kategoriseras som strategic CSR ska det vara integrerat i företagets 

övergripande strategiska plan och därmed påverka samt genomsyra hela företaget. Först i 

detta stadium kan en diskussion om delat värde mellan företaget och dess stakeholders 

påbörjas. Detta delade värde uppkommer till exempel när företaget investerar i sociala 

aspekter vars kontext hjälper till att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. Porter 

och Kramer (2006) menar att desto mer företagets sociala ansvar är knutet till företagets 

kärnverksamhet, desto större effekt kommer arbetet ha på företaget och även samhället. 

Mycket av strategic CSR handlar om att skapa en social dimension i den värdeskapande 

processen och på så sätt påverka den övergripande strategin. (Porter & Kramer, 2006:10-12)  

 

Strategic CSR skiljer sig från responsive genom att vara mycket mer selektiv. Responsive 

CSR handlar om att vara en god samhällelig medborgare och bekämpa de skador på samhället 

som uppkommer i värdekedjan. Strategic CSR, å andra sidan, innebär att ta ställning till den 

stora mängd möjligheter till socialt ansvarstagande som erbjuds företaget dagligen och välja 

vad fokus ska ligga på. Dilemmat grundar sig i att välja att satsa på socialt ansvarstagande 
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som erbjuder konkreta möjligheter att bidra till samhället samtidigt som det bidrar till att 

skapa varaktiga konkurrensfördelar för företaget. Strategic CSR är en process som skapar 

delat värde för företaget, dess stakeholders och samhället genom att engagera sig i sociala 

frågor och ansvarstagande. Responsive CSR är ingen värdeskapande process utan snarare 

kontroll av skadliga effekter och/eller kommersiella kampanjer. (Porter & Kramer, 2006:11-

15)  
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5. Analys  

Här analyseras de olika case-företagens CSR-arbete utifrån de olika modeller vi presenterat i 

teorin. Vi resonerar kring vårt empiriska material med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. De olika företagen kommer främst att analyseras var för sig för att ge en 

tydlig bild om hur strukturen påverkar respektive organisation. Vi ämnar dra paralleller 

mellan företagen där tillfälle ges.  

 

5.1 Carrolls Pyramid  

5.1.1 Ekonomiskt ansvar  

För att kartlägga fallföretagens totala sociala ansvar är Carrolls pyramid ett användbart 

instrument. När den appliceras på våra fallföretag finner vi att huvudsakligt fokus ligger på 

det ekonomiska ansvaret, vilket innebär att driva företaget med lönsamhet i enighet med 

ägarnas intressen.  

 

Inom ICA finns en tydlig motivation bland de enskilda handlarna att vara lönsamma och 

generera vinst. Eftersom varje handlare driver sitt eget företag gör småskaligheten att ett 

positivt resultat är den grundläggande förutsättningen för att överleva och ett så kallat ”sence 

of urgency” gör sig ständigt påmint.  

 

I City Gross fall ligger fokus på att generera pengar till familjen. Aktieägarvärde står i fokus 

för det ekonomiska ansvaret inom City Gross. Bland butikscheferna märks en stark drivkraft 

att maximera försäljning och därigenom bidra med lönsamhet till gruppen. Vi upplever att den 

starka sammanhållningen är det främsta motivet bakom deras tankesätt.   

 

Både City Gross och ICA uppfyller sitt ekonomiska ansvar utan tvivelaktigheter. 

Årsredovisningarna för det senaste räkneskapsåret visar på ekonomiska överskott som skulle 

kunna investeras i socialt samhällsansvar. Företagen uppvisar en lång historia av lönsamhet 

vilket tyder på väl uppfyllt ekonomiskt ansvar. Samtliga butikschefer i båda företagen är 

överens om att utan en stabil verksamhet med långsiktig lönsamhet är ett CSR-arbete inte 

möjligt.  
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5.1.2 Juridiskt ansvar  

Båda företagen lever upp till de juridiska regleringar som finns för deras bolagsform på den 

svenska marknaden. Utöver det grundläggande juridiska ansvarstagandet har fallföretagen 

utökat sitt ansvar genom att bli certifierade av exempelvis institutet Svanen, vilket innebär att 

företaget får en rad förordningar och regler som de måste leva upp till. ICA-handlarna har 

utöver samhällets och ovanstående instituts lagar även sitt eget regelverk; ICA-stadgarna. 

Detta ytterligare juridiska ansvar innehåller interna förhållningsregler som butikerna måste 

uppfylla för att verka under namnet ICA. ICA-stadgarna är ofrånkomlig för samtliga handlare 

och måste efterlevas.  

 

Fallföretagen måste även följa Sveriges principer för redovisning och svensk kod för 

bolagsstyrning samt övriga branschspecifika regleringar vilket respektive företags 

årsredovisningar deklarerar att de efterlever. Med ovanstående resonemang som stöd kan vi 

konstatera att både ICA såväl som City Gross uppfyller sitt juridiska ansvar och mer därtill. 

Tilläggas bör också att det är näst intill omöjligt för de företag vi undersökt att driva sin 

verksamhet på lång sikt utan ett fullständigt juridiskt ansvarstagande. Samhället med media i 

spetsen granskar livsmedelsbranschen ofta och noga och eventuella fel eller brott mot lagar 

och regler skulle troligen upptäckas och offentliggöras snabbt förutsatt att systemet fungerar. 

5.1.3 Etiskt ansvar  

Enligt oss är det mycket viktigt att inom livsmedelsbranschen vara ett etiskt ansvarstagande 

företag i samhället, eftersom de varor som utbjuds är dagliga konsumtionsvaror som spelar en 

stor roll i varje människas liv. Som aktör på den svenska livsmedelsbranschen är det viktigt 

att leverera varor till duglig kvalitet som lever upp till en viss standard, speciellt när det 

kommer till färskvaror. Att kvalitetssäkra sitt sortiment är centralt för att kunden ska kunna 

lita på butiken. Beroendeförhållandet mellan kund och bransch är starkt och förtroende för 

produkternas kvalitet är den centrala byggstenen i denna relation. 

 

Det etiska ansvaret är uppfyllt om företaget driver sin verksamhet i linje med vad som 

förväntas av samhällets etiska värderingar och normer och upplevs därigenom som goda 

medborgare. Det är inom denna del i pyramiden som aktörerna på den svenska 
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livsmedelsbranschen visar tendenser på att skilja sig åt mer väsentligt än i tidigare nivåer av 

modellen. Vi tycker oss kunna se att det är på denna nivå som kunderna erbjuds möjlighet att 

prioritera faktorer som de värdesätter privat och får chansen att göra ett medvetet val.  

 

I och med att ICA är marknadsledare har de en extern press att uppfylla sitt etiska ansvar, och 

arbetet för att vara heltäckande inom området är en oundviklig punkt på dagordningen. Vi 

upplever att ICA ser sig själv som den aktör som visar vägen och sätter ramarna för vad som 

är nödvändigt i arbetet med socialt ansvarstagande inom branschen. ICA:s etiska ansvar 

beskrivs omfattande i företagets hållbarhetsredovisning som är integrerad i deras 

årsredovisning. Här redogör de tydligt för sitt engagemang och detta ser vi som en möjlig 

bekräftelse på vår tes att de ligger steget före övriga konkurrenter i det stora hela. 

Karakteristiskt för ICA:s ansvarstagande är dess bredd och att deras arbete täcker in många 

olika områden.  

 

Utifrån undersökningens empiriska material kan vi konstatera att City Gross uppfyller sitt 

övergripande etiska ansvar. Engagemanget skiljer sig däremot åt inom olika variabler. 

Butikcheferna delger i vårt empiriska material att när de kommer till kvalitet och 

ansvarstagande inom färskvaror såsom kött och fisk ser de sig som högpresterande. Däremot 

erkänner de att inom det ekologiska sortimentet ligger något efter vad som kan tänkas 

förväntas av samhället. Det faktum att City Gross ligger i startgroparna med en ny CSR-

policy illustrerar att kraven från samhället ökat. De CSR-initiativ som är planerade är ungefär 

i linje med vad samhället kan tänkas komma att kräva under den närliggande framtiden. Våra 

intervjuer målar upp en bild av att City Gross är väldigt trygga i sin grundläggande affärsidé 

och strategi om lågt pris och brett utbud vilket kan förklara att de valt att agera vart efter 

debatten ökat i omfattning och inte ligger i framkant med etiskt ansvarstagande. Båda 

fallföretagen uppfyller således sitt etiska ansvar genom att prestera minst det som samhället 

förväntar sig av dem rörande socialt ansvarstagande. 

5.1.4 Filantropiskt ansvar  

Högst upp i pyramiden finner vi det filantropiska ansvaret som representerar filantropi och 

välgörenhet från företagets sida. Här placerar Carroll de initiativ som är utöver det 

grundläggande sociala ansvarstagandet i samhället. Vi kan se hur det filantropiska 

ansvarstagandet generellt sett överlåts från central till lokal nivå i fallföretagen. Det här tror vi 

är ett strategiskt val då det finns en risk att filantropiskt ansvarstagande på central nivå 
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uppfattas som ren marknadsföring snarare än välgörenhet. Det empiriska materialet visar att 

omfattningen och typerna av engagemang varierar kraftigt mellan butikerna på lokal nivå och 

organisationen på central nivå inom båda fallföretagen. Det vi har kunnat utläsa från vår 

undersökning är att graden av engagemang på butiksnivå är väldigt starkt knutet till de 

enskilda anställdas privata intressen. För att det överhuvudtaget skall finnas något 

filantropiskt ansvar inom de båda företagen är den generella uppfattningen att det behövs 

eldsjälar på lokal nivå som driver arbetet med socialt ansvarstagande. 

 

En viktig poäng vid distinktionen mellan etiskt och filantropiskt ansvar är att samhället och 

intressenterna har olika krav beroende på i vilket område företaget verkar. Huruvida ett visst 

beteende kan kategoriseras som etiskt eller filantropiskt är därmed direkt beroende av den 

lokala omgivningens krav. Ett tydligt exempel på detta ges ur intervjun med butikschefen för 

City Gross Rosengård, Malmö, där ett aktivt socialt engagemang och interaktion med olika 

grupperingar i området är centralt för att överleva som aktör på den lokala marknaden. Deras 

omfattande sociala ansvarstagande skulle kunna tolkas som ett etiskt ansvarstagande eftersom 

det är förväntat av samhället runt omkring dem. Motsvarande engagemang i de lokala 

förhållandena skulle antagligen för en annan City Gross butik räknas som något utöver det 

nödvändiga och därmed klassas som filantropi. 

 
En aspekt vi vill belysa är att det filantropiska ansvarstagandets vara eller icke vara i mångt 

och mycket grundas i hur mycket företaget kan få tillbaka i form av ekonomisk vinning. Det 

här har våra intervjuer illustrerat väldigt tydligt när butikschefer talar om vikten av att finnas 

där samhället är, alltså där deras potentiella kunder befinner sig. Vi ställer oss därmed frågan, 

kan dessa typer av initiativ kallas för filantropiskt ansvar när det grundar sig i en strävan efter 

att maximera den ekonomiska vinningen? Vi är tveksamma till om våra fallföretag 

representerar filantropi i sin renaste form då majoriteten av exempel på CSR-arbete utöver det 

etiska har vid närmare undersökning visat sig grundas på en tanke om avkastning i någon 

form. Ett exempel på filantropi finns inom ICA, där en butik arbetar med ett filantropiskt 

projekt i tredje världen, därav skillnaden i företagens CSR-pyramider nedan.  

Figur 5.1 
Illustration 
över var i 
Carrolls 
pyramid vi 
anser att ICA 
och City Gross 
befinner sig 
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5.2 Ägarstruktur  

5.2.1 Ägarstrukturella förutsättningar för CSR-arbete i fallföretagen  

ICA:s starka ledning, väletablerade varumärke och goda traditioner är bidragande faktorer till 

att företaget idag är marknadsledare inom livsmedelsbranschen. Företaget som är uppbyggt av 

enskilda handlare på lokalnivå och en gemensam ledning på central nivå har goda möjligheter 

att kunna påverka sina medarbetare. Vi upplever att ICA:s struktur kan ses både som deras 

starkaste vapen men också som deras svagaste punkt. En av ICA:s största och mest viktiga 

organ är de enskilda handlarna. Eftersom de drivs av ett eget vinstintresse finns det inget 

utrymme för dem att slappna av och de måste alltid vara "on top of their game". Vi ser 

tendenser att i en struktur med egna företagare som ständigt kämpar för att vara lönsamma 

minskar risken med bristande engagemang att ständigt driva verksamheten framåt. Ett tecken 

på den höga initiativnivån lokalt är det faktum att majoriteten av våra respondenter anser sig 

ligga före ICA centralt rörande arbete med socialt ansvarstagande. Detta överensstämmer med 

den centrala synen på handlarnas roll och inom ett flertal områden har organisationen på 

central nivå inspirerats av beslut och agerande som tagits på lokal nivå. Denna omständighet 

illustrerar att ICA:s idé om frihet under ansvar för handlarna kan gynna innovationen och 

kreativiteten inom företaget och leda fram till nytänkande lösningar. Det ska även 

uppmärksammas att friheten med strukturen inte bara möjliggör för arbete utöver det vanliga 

utan också ger utrymme för underprestationer.    

 

Vid en närmare studie av ICA:s struktur uppmärksammade vi ett antal andra faktorer som 

skulle kunna verka som hinder för organisationen. En risk är den höga graden av 

självständighet som eventuellt bidrar till att den centrala nivåns kontrollfunktioner, 

påverkbarhet och möjlighet att ge direktiv begränsas. En annan aspekt är företagets storlek 

som i vissa fall kan leda till att beslutsvägarna uppåt i organisationen uppfattas, från lokal 

nivå, som långa och trögrörliga. I viss mån upplever vi att ICA lyckas minska de negativa 

effekterna av sin struktur tack vare sitt varumärke och stoltheten som handlarna tillsammans 

med de anställda känner inför av vara en del av företaget. För att hitta en balans i styrningen 

utan att tappa fokus på sitt koncept, som präglas av oberoende, skulle möjligtvis företaget 

kunna arbeta ännu mer med att ena handlarna och tydligt förmedla företagets normer. Det är 

även tänkbart att det krävs mer effektiva kommunikationskanaler och snabbare 

beslutsfattande för att de lokala handlarna ska känna att det är av intresse att föra sina idéer 

vidare till central nivå.   
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City Gross struktur kretsar kring kärnan i företaget, familjen. De anställda präglas av en 

känsla av tillhörighet, och förtroendet mellan alla delar i företaget är genomgående starkt. 

Empirin målar upp en bild av ett företag där samarbete mellan sektorer och nivåer är en 

självklarhet och där den gemensamma prestationen är viktigare än den individuella. Den här 

typen av hårt sammanhållen struktur skapar enligt oss goda förutsättningar för effektiv 

kommunikation och slagkraftig implementering av nya policys, koncept och projekt. 

Intervjuerna med butikscheferna framhäver en imponerande enighet rörande verksamhetens 

gemensamma mål: att tjäna pengar till ägarna. Övertygelsen om att det ekonomiska 

överskottet i slutändan ges tillbaka till företaget i någon form är gemensam för våra 

intervjuobjekt. Detta skulle kunna ses som en bidragande faktor till att butikscheferna har en 

naturligt positiv inställning till de beslut och direktiv som kommer från central nivå, samtidigt 

som det råder en allmän tro att ledningens och ägarnas beslut är det bästa för företaget. Trots 

denna tilltro ger empirin exempel på en underliggande rädsla hos butikscheferna att det 

centrala CSR-initiativet ska tas till en nivå som inte är gynnsam för företaget. En förklaring 

till denna oro tror vi skulle kunna vara ovetskapen, som vi tycks kunna urskilja, rörande 

CSR:s framtida innebörd för företaget. 

 

Andra strukturella faktorer som kan tänkas vara en förklaring till familjeföretagets effektivitet 

är dess korta beslutsvägar och snabba kommunikation. Det krävs inte mycket av 

butikscheferna för att få gehör hos ledningen och det tar inte lång tid mellan att en fråga 

uppmärksammas på lokal nivå fram tills att den befinner sig på ledningens bord. Även 

storleken kan ha betydelse. City Gross är en relativt liten och hanterbar organisation vilket 

torde kunna underlätta samordningen. Företaget är öppet och transparent och anställda kan 

med fördel hålla sig underrättade om utvecklingen inom olika områden. Ägarfamiljen är 

mycket synliga och närvarande på företaget vilket signalerar öppenhet och tillgänglighet. 

 

Självklart finns det även risker med familjestrukturen. Vi tycker oss kunna identifiera en risk 

vid tillväxt. Det kan bli problematiskt för City Gross att behålla sin största strukturella 

tillgång, sammanhållningen, vid fortsatt tillväxt. Vi frågar oss hur högt familjekänslan 

värderas i förhållande till tillväxt och expansion. Hur mycket vill företaget växa om det finns 

en överhängande risk för att strukturen tappar sin viktigaste funktion? 



54 
 

5.2.2 Principal - agentproblematik  

Under vår studie av ICA har vi märkt att det finns en problematik som uppstår när butikernas 

vilja att vara oberoende och självgående kommer i konflikt med hur ICA centralt vill kunna 

styra sina butiker. Den här typen av intressekonflikt faller under principal-agent 

problematiken där ICA:s centrala organisation är principaler och de lokala handlarna agenter.  

I ICA:s fall uppdagades den här problematiken i intervjun med central nivå och den grundar 

sig i att ledningen inte kan utöva direkt styrning utan måste förlita sig på att de enskilda 

butikerna agerar enligt deras direktiv. Uppföljningen är svår och på central nivå finns en 

medvetenhet om att många butiker inte följer ledningens rekommendationer utan går sin egen 

väg. För att undvika detta dilemma föreslår vi att företaget skulle kunna arbeta ännu mer med 

incitament från central nivå. Dessa incitament skulle kunna motivera de anställda på lokal 

nivå att arbeta mer mot ett gemensamt mål.  

 

Inom Citygross utgör ägarna tillsammans med ledningen principaler och butikscheferna 

fungerar som agenter. Det empiriska materialet får oss att resonera kring om denna typ av 

problematik drabbar City Gross i samma utsträckning. Detta beror främst på en imponerande 

tillit och ett väl fungerande förtroende mellan butiksnivå, ledning och ägare, både top-down 

och bottom-up. De korta kommunikationskanalerna tror vi bidrar till en lättare och mer 

effektiv kontroll. Det faktum att ägarna är synliga och närvarande i företagets alla delar bidrar 

ytterligare till familjekänslan som i sin tur fyller en viktig kontrollfunktion i företaget. Vi 

tycks kunna urskilja ett mönster där den starka sammanhållningen hos City Gross gör att det 

blir naturligt för alla att sträva tillsammans mot gemensamma mål. Detta till skillnad från 

ICA:s fristående handlare som är tävlingsmänniskor och agerar efter eget intresse. 

5.3 Företagens omgivning  

5.3.1 Shareholder -perspektivet  

Friedmans teori sätter aktieägaren i fokus och belyser problematiken kring CSR-arbete som 

en odemokratisk process. Våra fallföretag hanterar denna problematik på var sitt sätt, till följd 

av deras olika ägarstrukturer. ICA:s arbetssätt överensstämmer till stor del med Friedmans 

tankar om hur arbetet med CSR ska i ett företag. Som tidigare beskrivet är Friedmans 

huvudtanke att det är upp till aktieägarna att besluta om, var och i vilken utsträckning pengar 

ska läggas på CSR. Vad grundar vi då ovanstående antagande att ICA:s arbetssätt stämmer 
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med denna teori? ICA arbetar på central nivå genom att ta ut en royaltyavgift från sina 

handlare för att dessa ska få bruka varumärket ICA. I denna avgift avsätts en viss del till 

arbetet med CSR, precis enligt Friedmans linje. Vi kan även se tendenser av hans teori på 

lokal nivå där butikscheferna menar att beslutet om satsningar på CSR helt ligger i 

butiksägarens händer.  

 

I affärsverksamheten är City Gross tydligt shareholderinriktad, butikscheferna har en 

gemensam inriktning i att skapa lönsamhet för ägarna ”familjen”. Ägarfokuset försvinner 

däremot något när det kommer till företagets CSR-arbete. Verksamheten arbetar med metoden 

att varje butik tar ett eget beslut om hur fördelningen av det ekonomiska överskottet ska ske. 

Det är inte självklart att all vinst ska gå direkt till ägarna utan butiker kan själva ta beslut om 

att använda en del av vinsten till CSR-arbete. Detta motsätter sig Friedmans teori där han 

anser att ansvaret med att fördela pengar till socialt ansvarstagande ska ligga hos aktieägarna, 

vilka i sin tur ska styra hur stor del av vinsten som ska investeras i samhället.  

 

Vi tycker oss kunna urskilja att det både finns risker och möjligheter med fallföretagens olika 

arbetssätt. För ICA:s del kan risken ligga i att det tänkta CSR-arbetet inte blir av på lokal nivå 

vilket i sin tur kan skada varumärket i det stora hela. En potentiell fara med City Gross system 

är främst den faktor som Friedman talar om där besluten om CSR-arbetet tas genom 

odemokratiska processer.  

5.3.2 Stakeholderperspektivet  

Företagsledning  

Företagsledningens roll i de olika företagen har en del likheter men skiljer sig också mycket 

åt. Inom City Gross ser vi hur ledningen är startskottet till det omfattande arbetet med 

ansvarstagande som ska prägla hela företaget. Deras mål är att förmedla en gemensam bild av 

vad företaget står för och deras ställningstagande till corporate social resposibility. ICA 

däremot visar upp en bild där butikerna vi träffat i mångt och mycket anser sig ligga före 

ledningen gällande arbetet med socialt ansvar. Detta anser vi är ett resultat av att butikerna 

ges större frihet och möjlighet att ta eget ansvar och verka enligt eget bevåg. En gemensam 

faktor som båda företagens centrala nivå utstrålar är en vilja att på ett tydligare sätt integrera 

CSR i strategin. Vi upplever en framtida vision att CSR ska prägla det dagliga arbetet och 

vara ett led i långsiktig lönsamhet. Detta tankesätt inkorporeras i verksamheten genom att 

inom båda företagen göra CSR till en norm och en stadga. För att förmedla detta på lokal nivå 
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sätts det policys, riktlinjer och miniminivåer som bör uppnås. Förhoppningen är att ledningen 

ska kunna påvekar hur CSR-arbetet kommer att se ut längre ner i organisationen. Trots att 

butikerna är företagens ansikte utåt och själva tar stort ansvar ska inte ledningens roll 

försummas i arbetet med CSR. Enligt oss behöver det inte vara så att arbetet med 

ansvarstagande grundar sig just i ledningens initiativ, men vi tror att företagens och de 

enskilda butikernas arbete inte kan bli fullt integrerat utan ett tydligt ställningstagande från 

ledningen.  

 

Ägare  

Gemensamt för ägarna i de båda företagen är viljan att få avkastning på sitt investerade 

kapital. Vad som skiljer de olika företagen åt är att det inom ICA enligt oss finns två olika 

ägare, dels investmentmentbolagen som äger koncernen och de enskilda handlarna. Därmed 

finns det också två olika ägarintressen. Här kan vi även se en skillnad på lokal och central 

nivå där City Gross ägare samt ICA:s ägare på central nivå förfogar över ett större kapital och 

kan på ett annat sätt sprida sina risker och arbeta för att uppnå tillväxt på längre sikt. Den 

enskilda ICA-handlaren däremot drabbas mer direkt de initiativ som tas, då risken är mer 

koncentrerad. Detta kan möjligtvis resultera i större försiktighetsåtgärder på handlarnivå inom 

ICA och ett mer kortsiktigt tänk.  

 

Anställda 

Vi kan i vårt empiriska material utläsa vikten av engagerade medarbetare i båda företagen. 

Butikscheferna talar om betydelsen av eldsjälar för att kunna integrera CSR-arbetet i sin 

strategi. Utbytesrelationen mellan de anställda och ledningen bör enligt oss inte bara ske i 

form av lön. Den sociala biten och stoltheten av att vara en del i företaget och dess roll i 

samhället ser vi som en faktor som skulle kunna motivera de anställda i deras arbete. Ett sätt 

att kunna förstärka denna typ av relation skulle kunna vara ett ökat medvetande hos de 

anställda och en större anknytning till CSR. Bättre kommunikation och tydligare information 

ser vi som möjliga instrument till att uppnå detta. De behöver därför finna nya 

kommunikationskanaler för att nå de anställda, inte bara för att hitta de eldsjälar som kan 

utveckla butikens ansvarstagande, utan för att få alla involverade i arbetet. 

  

Kunder  
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Den allmänna uppfattningen bland undersökningens respondenter är att ett aktivt CSR-arbete 

kan komma att vara ytterligare ett medel för butikerna att konkurrera med. Med andra ord kan 

CSR ses som något som kan påverka relationen mellan kund och företag. 

 

Kvalitet till låga priser och ett brett utbud är vad City Gross erbjuder sina kunder. Som vi 

redogjort för i empirin har butikscheferna en bild av att priset är i fokus hos deras 

kundklienter. Det här kan enligt oss prägla företagets CSR-arbete. Vi upplevde en viss oro 

bland butikscheferna gällande satsningen på ett ökat socialt ansvar. Detta bottnade i risken för 

stigande priser, något som inte är i linje med det kunden söker. Detta skulle kunna leda till en 

ojämn bidrag- och bytesbalans mellan företaget och intressenten. 

  

Medan City Gross strategi lockar kunder som vill handla mycket och billigt är ICA:s 

kundkrets en mer diversifierad grupp med många olika preferenser. Enligt oss kommer ICA:s 

CSR-arbete mer som en reaktion på kunders direkta efterfrågan medan City Gross arbete är en 

direkt följd av samhällets generella efterfrågan och inte deras direkta kundkrets. Till exempel 

som ICA Malmborgs Tuna i Lund som anpassat en del av butiken efter de konsumenter som 

vill handla uteslutande ekologiskt. 

 

Leverantörer  

Leverantörskontroll är en viktig och central del i CSR-arbetet för både ICA och City Gross. 

Vid skapandet av kontinuitet och förtroende i relationen till sina leverantörer läggs en viktig 

grundbult i CSR-arbetet genom kvalitetskontroll och varukontroll. ICA:s system med ett eget 

centrallager kombinerat med fristående leverantörer ger handlarna goda möjligheter att ta 

ställning till sitt eget sortiment och möjligheterna till lokal anpassning med varugrupper och 

varumärken är stora.  

 

City Gross som är sin egen grossist och sköter alla relationer med leverantörer centralt kan 

tänkas ha en fördel vid kontroll och upprätthållandet en gemensam leverantörsstandard. I och 

med att alla leveranser till butik sker uteslutande från det centrala lagret är vägen från 

leverantör till hylla relativt kort. En positiv aspekt med att arbeta med ett centrallager är att 

relationen till leverantörer underlättas och förutsättningarna att för att skapa värdesystemnytta 

i relationen till leverantören blir större. 

 

Opinionsgrupper, intresseorganisationer, stat och kommun  
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Opinionsgrupper, intresseorganisationer och stat och kommun bildar tillsammans det yttre 

kravet från samhället som utgör en viktig grund till CSR-arbetets existens. Dessa grupper av 

intressenter har tillsammans bidragit till att CSR blivit ett aktuellt ämne och att det inom 

livsmedelsbranschen inte längre bara en fluga utan ett måste för långsiktig lönsamhet och 

överlevnad.   

 

Både City Gross och ICA arbetar aktivt mot stat och kommun, skolor och föreningar. 

Utbytesrelationen består i att företagen ger tillbaka till samhället inte bara genom att betala 

skatter, avgifter och tillhandahålla arbetstillfällen utan även genom ett lokalt engagemang och 

sponsring av olika omfattning.  

 

En utmärkande aktör inom denna stakeholdergrupp är media. Medias påverkan på 

livsmedelsbranschen sker främst genom en allmän inverkan på kunderna. Medias mäktiga och 

starka relation till både kunder och företaget gör dem till en viktig intressent för 

företagsledningen att ta hänsyn till. Ett tydligt exempel på hur media kan påverka företaget 

med stor kraft är den såkallade ”köttfärsskandalen” som uppdagades när en ICA-butik 

anklagades för bristande kvalité i sin hantering av köttfärs. Detta kastade en skugga över hela 

ICA-koncernen och samtliga ICA-butiker oavsett kvalité på livsmedelshantering blev 

drabbade och ifrågasatta. Medias förmåga att påverka kunder och skapa opinion har också en 

direkt påverkan på butikernas beslut om att kommunicera sitt engagemang till allmänheten. 

När medias makt att påverka konsumenterna uppdagades så tydligt blev handlarna allt mer 

försiktiga och rädda för att sticka ut hakan på grund av en rädsla att bli granskade. 

5.4 CSR och företagets strategi 

5.4.1 Responsive & Strategic CSR  

ICA 

ICA har arbetat med CSR-frågor över en längre tidsperiod än City Gross och tankesättet har 

därmed fått en strakare förankring i företaget och varumärket. Generellt sett har företagets 

CSR-arbete varit tydligt färgat av den pågående debatten i samhället och fått ordentlig fart 

under de perioder då CSR legat i den mediala hetluften.  En viktig distinktion att göra är den 

mellan ICA:s CSR-arbete på central nivå respektive lokal butiksnivå. Trots att ICA centralt 

upprätthållit en stabil och tydlig ansvarstagande profil betyder det inte att alla ICA 

handlare följer samma norm. Om vi enbart ser till ICA:s CSR-arbete centralt, som också är 
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där strategin skapas, talar detta för att det är väl integrerat i verksamhetens övergripande delar 

och får genomsyra såväl årsredovisning som mål, vision och mission. ICA har centralt lyckats 

integrera affärsmässiga och sociala mål genom att inkludera en social dimension i deras 

kärnprodukt och värdeskapande process. Eftersom ICA är en spridd organisation där de 

enskilda handlarna är privata egenföretagare med starka viljor och individuella strategier för 

varje butik tror vi att en strategisk ansats till CSR, med riktlinjer ner på lokal nivå, är det som 

krävs för att företaget ska vara framgångsrika, och även lönsamma på lång sikt i sitt CSR-

arbete. Genom en strategisk approach till CSR-arbete även på lokal nivå upplever vi att ICA 

ges en god chans att ena sin spridda organisation kring frågan samt möjlighet att sudda ut de 

rådande skillnaderna i engagemang bland butikerna.  

 

Vi bedömer ICA:s chanser att skapa strategic CSR även på lokal nivå som mycket goda. 

Faktum är att arbetet med en tydligare integration mellan CSR i butik och företagets strategi 

har fått ytterligare fart under den senaste tiden. Dagens upptrappning i debatten om CSR 

tillsammans med den uppmärksammade ”köttfärsskandalen” har satt igång policyarbetet inom 

ICA med ICA:s goda affärer för butik. I och med att ICA:s goda affärer för butik kommer att 

inkluderas i ICA-stadgarna blir det en del av det ansvar som måste uppfyllas för att få bära 

namnet ICA. Ytterligare en öppning till Strategic CSR kan ges genom ICA skolan som kan 

användas effektivt för att nå ut med information internt och därmed förankra ansvarstänket 

djupare i organisationen. Vi tror att det är av stor vikt att centralt motivera de nya CSR-

direktiven tydligt för att få gehör på lokal nivå.  För att ICA:s goda affärer för butik ska få 

önskad effekt och ena företaget runt strategic CSR tror vi att de från centralt håll måste sträva 

efter att redogöra för vikten av de strategiska val som företaget måste ta för att generera 

lönsamhet på lång sikt.  

 

City Gross 

City Gross befinner sig idag i en uppstartningsprocess med sitt CSR-arbete. Under 

intervjuerna har vi fått intrycket av att ambitionen med initiativet från centralt håll än så länge 

är relativt oklart för butikscheferna. Policyn verkar vara en direkt reaktion på den växande 

debatten i samhället och ska hjälpa City Gross att hänga med i utvecklingen. Under intervjun 

med miljöchefen Helena Holmgren beskrivs den bakomliggande tanken till CSR-policyn som 

att de inom företaget insett att CSR blir allt viktigare för kunden och därmed är en faktor som 

bidrar till långsiktig lönsamhet för företaget. City Gross CSR-policy är enligt oss ett typiskt 

exempel på responsive CSR eftersom det är en respons på samhällets ökade krav som 
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företaget måste leva upp till för att vara en god samhällsmedborgare. CSR-arbetet inom City 

Gross innefattar även det andra elementet av responsive CSR vilken innebär ökad kontroll av 

värdekedjans olika funktioner.  

 

Vi ställer oss tveksamma till om den implementeringsprocess som idag drivs med informativa 

dokument och intensivutbildningar kommer att leda fram till ett CSR-arbete som genomsyrar 

företagets strategi, det vill säga strategic CSR. CSR-policyn innehåller ingen ny social 

dimension till City Gross kärnerbjudande och innebär inte heller en värdeökning av konceptet. 

Vi tycker oss kunna urskilja en skillnad i ambitionsnivån med CSR-arbetet på central nivå i 

förhållande till butikschefernas ambition på lokal nivå. Butikerna kommer att fortsätta erbjuda 

det sortiment som efterfrågas av sin lokala kundkrets och som tillfredställer deras behov 

oavsett CSR-policy eller ej. Det ska däremot uppmärksammas att alla butikschefer är rörande 

överens om att CSR inte är en övergående trend utan något som är här för att stanna. De 

upplever trots detta faktum inte att det är en nödvändighet att integrera fenomenet varken i sin 

butiksstrategi eller företagets övergripande strategi. De ifrågasätter varför ett vinnande 

koncept ska behöva förändras när det räcker med justeringar och anpassning.  

 

 

Figur 5.2 Illustration över var fallföretagen befinner sig enligt teorin om Responsive och Stategic CSR (egen 
modell) 
 

Porter och Kramer (2006) belyser vikten av att analysera hur företag ska angripa CSR för att 

skapa maximalt värde, det vill säga störst nytta för samhället kombinerat med 

konkurrenskraftighet för företaget. ICA har låtit en demokratisk process bland handlare, 

ledning och intresseorganisationer leda dem fram till hur CSR-arbetet ska utformas. De 

framhäver CSR-arbetets bredd som dess största styrka vilket också är den huvudsakliga 

strategin med arbetet. Teorin menar att ett företag måste vara selektiva i sitt engagemang för 

att lyckas med strategic CSR och därför tror vi att ICA står inför ett vägskäl. Vi kan tänka oss 

att företaget på lång sikt kommer bli tvungna till att göra mer tydliga val kring CSR-arbetets 

huvudsakliga riktning. Vi tror det finns en risk att det inte är lönsamt att satsa brett i framtiden 

i takt med att allt fler aktörer på marknaden blir mer och mer aktiva i sitt CSR-arbete.  

 

Med hänsyn till samma teoretiska norm ser vi en kommande period av möjligheter för City 

Gross i deras CSR-arbete. Genom att redan nu under inledningsfasen av arbetet börja resonera 

kring vilka områden företaget bör rikta sitt engagemang mot skapar de goda förutsättningar 
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för strategic CSR inom en långsiktigt hållbar nisch. Med god framförhållning ser vi 

möjligheter för dem att lyckas integrera CSR i linje med företagets strategi på sätt som gör 

den mottaglig för både kunder och anställda. Resultatet kan bli ett strategiskt CSR-arbete som 

skapar delat värde för City Gross som företag och det omgivande samhället.  
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6. Slutsats  

I detta avslutande kapitel redogör vi för de slutsatser vi kunnat dra utifrån vår forskning och 

analys. Kapitlet inleds med en kort introduktion till ämnet och en redogörelse av vårt arbete. 

Vidare formulerar vi hypoteser kring analysens huvudteman, för att sedan resonera kring 

deras relevans. 

Vår ambition vid begynnelsen av denna uppsats var att försöka utreda hur och 

om ägarstrukturen i ett företag påverkar arbetet med CSR. Under arbetsprocessen har vi vid 

ett flertal tillfällen befunnit oss vid vägskäl och tvingats välja i vilken riktning vi vill fortsätta. 

Dessa avgränsande val har resulterat i den här studien som baseras på skildringen av två olika 

fallföretag, deras struktur och arbete rörande CSR. Vi ställde oss frågan:  

 

Hur skiljer sig två svenska livsmedelsföretag; ICA och City Gross åt i sitt CSR-arbete 

beroende på ägarstruktur? 

 

Vi kunde i vår studie urskilja ett mönster att ägarstrukturen inte påvisade några större 

skillnader i våra fallföretags CSR-arbete på det principiella stadiet. Vi har därför valt att först 

redogöra för tre hypoteser som berör det grundläggande CSR-arbetet för att sedan 

uppmärksamma ägarstrukturens påverkan på arbetsprocessen och hur denna fungerar. 

6.1 Principiella stadiet  

Hypotes 1: Det finns en möjlighet att utöka Carrolls pyramid genom att dela upp 

filantropi i två delar; ren och förtäckt.  

 

Definitionen av filantropi är välgörenhet vilket innebär kravlöst engagemang. Vårt empiriska 

material innehåller endast ett konkret exempel på denna typ av socialt ansvarstagande. 

Däremot tycker vi oss kunna vi urskilja flera initiativ till socialt ansvarstagande utöver det 

etiska. Dessa initiativ grundar sig i ett engagemang och en vilja att göra gott, men genomförs 

med krav om någon form av bidrag tillbaka till företaget. Detta bidrag kan gestalta sig i form 

av ren avkastning, ökad kundkrets eller exempelvis marknadsföring. 

 

Vi ställer oss följaktligen frågan om denna typ av aktiviteter är en del av det ekonomiska 

ansvaret eller om modellen skulle kunna utvecklas med en tvådelad syn på filantropi. 
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Anledningen till att denna typ av initiativ skulle kunna vara en del av det ekonomiska ansvaret 

grundar sig i att CSR ses som en möjlighet att göra ekonomisk vinning. Den tvådelade 

filantropin skulle kunna illustreras genom en uppdelning av pyramidens översta lager, se figur 

6.1. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Förslag till utvidgning av Carrolls pyramid 

 

I modellen förelår vi en skiljelinje mellan ren filantropi och förtäckt filantropi. Detta ser vi 

som en möjlig åtgärd för att kunna tydliggöra den faktiska skillnaden mellan olika sorters 

filantropi som vi kunnat utläsa i vår forskning. Med ren filantropi syftar vi på välgörenhet 

utan förbehåll och krav på avkastning i någon form. Förtäck filantropi representerar istället 

den typen av filantropiskt ansvar vi tycker oss urskilja i vår studie, det vill säga välgörenhet 

som förväntas generera avkastning i någon form till företaget. Den ena typen av filantropisk 

aktivitet behöver inte utesluta den andra, därav den kluvna toppen. 

 

Vår tanke om hur den förtäckta filantropin skiljer sig från det ekonomiska ansvaret är att 

syftet med aktiviteterna är olika. Den huvudsakliga intentionen med det ekonomiska 

ansvarstagandet är att generera vinst, vilket skiljer sig åt mot det förtäckta filantropiska där 

syftet är att göra gott förutsatt att det är ekonomisk försvarbart. Med detta menar vi handlingar 

som inte är ett krav från samhället, etiskt ansvarstagande, men inte heller endast ren 

välgörenhet, ren filantropi. 
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Hypotes 2: Media borde representera en egen stakeholdergrupp i modellen till följd 

av dess starka inflytande på livsmedelsbranschen. 

Under studien har vi redogjort för hur företagens omgivande stakeholders påverkar 

beslutsfattandet och CSR-arbetet inom organisationerna. När vi analyserade utifrån detta 

perspektiv upplevde vi att det saknades en grupp som enligt oss har en mycket viktig relation 

och stark påverkan på företaget: Media.  

 

Medias roll i fallföretagens externa omgivning är konstant växande, särskilt ur ett CSR-

perspektiv. Den påverkan och inverkan som media har på företagen bör enligt oss inte 

underskattas. Medias makt att skapa opinion genom att granska och utreda företagen är 

ytterligare en anledning till varför denna relation är viktig för företag att administrera. Ett 

alternativ till den traditionella stakeholdermodellen vore att i vår studie om CSR framhålla 

media som en egen stakeholder. Precis som med alla grupper i stakeholdermodellen borde 

även denna relation byggas på utbyte och samverkan mellan företagsledningen och 

stakeholdergruppen för att kunna generera delat värde mellan parterna. Ett tänkbart resultat av 

utvidgningen av modellen skulle kunna vara möjligheten för ledningen att utnyttja media som 

en effektiv förmedlare av information. För att upprätthålla en bra balans i relationen mellan 

företagsledningen och media tror vi att båda parter måste vara villiga att kompromissa och 

värna om förtroendet dem emellan. Med att kompromissa menar vi ett ömsesidigt utbyte av 

information vilket innebär att företaget bör vara beredda att förse media med information.  

 

Vi förstår att den nuvarande modellen kategoriserar media som en opinionsbildande grupp 

men i vår undersökning framstår media som enskild aktör så stark i sig och unik i sitt slag att 

den borde redogöras för separat i stakeholdermodellen. Media beskrivs ofta i folkmun som 

den ”tredje statsmakten” där den efter riksdag och regering anses ha stor påverkan på 

samhället. Med andra ord borde media ha makt att påverka den enskilda individens åsikt och 

skapa opinion.  

 

Denna hypotes bygger på den undersökning vi gjort inom livsmedelsbranschen men det är 

möjligt att den kan vara relevant även inom andra branscher.  
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Figur 6.2 Förslag till utvidgning av stakeholdermodellen 

Hypotes 3: Strategic CSR är eftersträvansvärt för alla företag i 

livsmedelsbranschen, oberoende av ägarstruktur, förutsatt att de rätta valen görs 

och arbetet med CSR förs i linje med den befintliga strategin.  

Analysen av det empiriska materialet utifrån Porter och Kramers teori om strategic och 

responsive CSR ger oss anledning att belysa en viktig slutsats: Strategi handlar uteslutande 

om att göra val, viktiga val som utgör grunden för verksamheten. Porter och Kramer menar att 

ett lyckat företagsmässigt socialt ansvarstagande handlar om precis samma sak; att välja vilka 

sociala frågor företaget vill fokusera på. (Porter & Kramer 2006:13) 

 

Vi tror att ovanstående antagande innehåller viktiga aspekter om hur CSR kan och bör 

integreras i livsmedelsbranschen. Vi har tidigare i arbetsprocessen varit skeptiska till 

författarnas generella norm om att strategic CSR bör efterstävas av alla företag i en bransch. 

Vi har även ställt oss tveksamma till om livsmedelsbranschen tillåter ett generellt 

genomgående strategiskt CSR-arbete hos alla aktörer då konsumenterna är beroende av ett 

brett utbud som tillgodoser alla behov och efterfrågemönster. Vi har även funderat kring om 

företagens position på marknaden skulle kunna avgöra huruvida en strategisk CSR-satsning är 

lönsam eller ej då de mer lågprisinriktade aktörerna alternativt skulle tjäna på att agera 

efterföljare och arbeta mer responsive med CSR. Genom att kritiskt granska och argumentera 

mot ovan nämnda resonemang kom vi fram till vår slutgiltiga hypotes som bygger på att 

strategic CSR är lönsamt för alla aktörer på marknaden förutsatt att de rätta valen görs. Vi tror 

att om aktörerna på den svenska livsmedelsbranschen lyckas hitta sin nisch inom CSR-arbete 

som ligger i linje med och går att integrera i den övergripande strategin är det fullt möjligt för 

alla aktörer att bedriva ett strategiskt CSR-arbete. Om detta inte lyckas och aktörerna väljer 

CSR-initiativ som inte är i linje med deras strategi tror vi att det finns en överhängande risk 
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för en snedvridning på marknaden genom att utbudet minskar i bredd och tidigare etablerade 

nischer försvinner. Ett resultat av detta skulle kunna mynna ut i att kundernas valmöjligheter 

begränsas och det utbud som initialt erbjöds av marknaden krymper. Detta är ett tänkbart 

scenario om till exempel många aktörer väljer att följa efter och imitera en branschledares 

CSR-initiativ. 

6.2 Ägarstrukturens påverkan på CSR-arbetet 

Hypotes 4: CSR-arbetet i ett företag påverkas inte bara av ägarstrukturella faktorer 

utan även av situationsbundna omständigheter. 

 

Vi tycker oss kunna urskilja att CSR-arbetets framgång inte bara beror på specifik 

ägarstruktur utan fler aspekter som strategi, storlek och position på marknaden spelar en minst 

lika betydande roll. Med detta ämnar vi inte att försumma ägarstrukturens betydelse, snarare 

vill vi poängtera vikten av att sätta strukturella förhållanden i relation till andra faktorer för att 

få en heltäckande och mer djupgående bild av hur CSR-arbetet kan påverkas. Som hypotesen 

antyder behöver inte bara ägarstrukturella faktorer påverka CSR-arbetet utan företagens 

interna strukturella faktorer kan också ha inverkan. Om företaget har interna faktorer som 

påverkar CSR-arbetet i form av exempelvis centralt lager eller ej behöver nödvändigtvis inte 

främst bero på ägarstrukturen, utan skulle istället kunna klassas som ett strategiskt val. 

 

Hypotes 5: Det finns ägarstrukturella faktorer inom familjeföretag som underlättar 

arbetsprocessen med CSR-arbete. 

 

I studien tycker vi oss urskilja möjligheter med ägarstrukturen i ett familjeföretag. Detta 

antagande baserar vi på undersökningens empiriska material. Vi tycker oss se två 

huvudsakliga anledningar som ger stöd till ovanstående hypotes. Det första rör 

familjeföretagets korta kommunikationskanaler, vilket medför snabba beslutsprocesser och 

enkel spridning av information. Den andra infallsvinkeln som stödjer hypotesen är den lokala 

tilltron till centrala beslut. 
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Hypotes 6: Ägarstrukturen i ett franchiseföretag innehåller strukturella faktorer 

som utgör hinder i processen med CSR-arbete. 

 

Resultaten av vår studie antyder en svårighet med franchise som företagsstruktur. Detta hinder 

består i de begränsade möjligheterna centrala nivåer har i att styra handlarna lokalt med 

anledning av egenföretagandet. Vi kan även urskilja en tendens till problem i samband med 

uppföljning och kontroll över hur de centrala rekommendationerna tas emot lokalt. Ytterligare 

faktorer som kan skapa svårigheter för franchiseföretaget är långa kommunikationsvägar och 

problem med samstämmighet och en enhetlig organisation. 

 

Ovanstående antaganden grundar sig på ett företag som är stortskaligt och marknadsledande 

inom sin bransch. Vi ser tecken på att företagets övriga strukturella förhållanden, framförallt 

storlek, förstärker det ägarstrukturella faktorerna som utgör försvårande omständigheter. Vi 

vill därmed belysa att ett företag i mindre omfattning kanske inte skulle drabbas lika hårt av 

dessa dilemman. 

 

Hypotes 7: Familjeföretag och Franchiseföretag har olika förutsättningar att på 

central nivå att sprida sitt CSR-arbete till lokal nivå. 

 

I vår forskning har vi lagt märke till ett mönster som påvisar att en betydande och avgörande 

faktor inom livsmedelsbranschen är förmåga till lokal kännedom. Eftersom branschen styrs 

med en uttalad kundfokus är kunskap om de lokala intressena och efterfrågemönstret centralt. 

Franchisestrukturen representeras av småföretagare med tydlig lokal anknytning. 

Familjeföretag styrs istället genom centrala beslut som ska verka övergripande och kunna 

tillämpas av alla delar inom företaget. Vi tycker oss därmed kunna utläsa att de olika 

ägarstrukturerna ger något olika förutsättningar för hur arbetet sker lokalt.  

  

Vikten att ta ansvar och kraven från medvetna konsumenter har växt de senaste åren. Detta 

har lett till att fler och fler företag idag befinner sig i en implementeringsprocess med fokus på 

CSR. Inom det område vi studerat återkommer ständigt frågor som om? och hur? I vår studie 

kan vi inte besvara vilken väg som är den rätta och om den ena strukturen är mer fördelaktig 

vid ett CSR-arbete än den andra. Vår förhoppning är att vi lyckats belysa är de genvägar och 

vägsjäl som respektive struktur medför, med en förhoppning att underlätta arbetsgången 

något.  
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6.3 Bidrag till fortsatt forskning  

Vi har genom denna uppsats undersökning och analys gjort ett försök till att kartlägga hur 

CSR-arbetet påverkas av ägarstrukturen i två fallföretag City Gross och ICA. Undersökningen 

har begränsats till de aktuella ägarstrukturerna familjeföretag och franchise koncern och det 

empiriska materialet innefattar butikschefers och nyckelpersoner på central nivås uppfattning 

om ämnet. Vi är medvetna om att våra slutsatser begränsas av undersökningens ramar och vill 

därför ge förslag på ytterligare områden som kan vara av intresse och relevans för fortsatt 

forskning. För att ytterligare bredda undersökningen skulle ett alternativ vara att inkludera fler 

strukturella formationer som offentligt ägd, ideell organisation och företag i stor koncern samt 

studera hur dessa arbetar med aspekten CSR. Vi är också medvetna om att ett bredare utbud 

av respondenter skulle kunna ha givit ytterligare djup till vår studie, men då tiden arbetar 

emot oss gavs det inte utrymme för intervjuer med respondenter inom andra grupper i och 

utanför företaget. Det vore intressant att även få kunderna, anställda och huvudägarnas syn på 

arbetsprocessen. I och med en djupare ingång i ämnet finns det även en möjlighet att även 

djupare studera och lägga fokus på implementeringsprocessen.  

 

En annan infallsvinkel som skulle kunna ställas i direkt relation till vår studie vore att utgå 

från samma problemdiskussion som vi gjort och tillämpa den på andra företag. Att använda 

sig av en annan nisch inom detaljhandeln vore intressant för direkt jämförelse. Ytterligare ett 

förslag till fortsatt forskning inom ämnet är en internationell jämförelse med benchmarking 

som verktyg för att undersöka svenska företag gentemot utländska. Vi anser även att det vore 

spännande att frångå branschen och titta på ett helt annat verksamhetsområde. Båda 

aspekterna vore intressanta och skulle möjliggöra en illustration om det som framgått i vår 

analys och slutsats gäller mer generellt eller endast kan begränsas till livsmedelsbranschen.  

  

De slutsatser kring befintliga modeller och teorier som vår forskning lett fram till kan med 

fördel fungera som underlag eller inspiration till fortsatta forskningsområden. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 

Denna intervjuguide redogör för de frågor vi utgått från under uppsatsens intervjuer som utgör 

den största delen av det empiriska materialet. Vi har gjort intervjuer på två olika nivåer inom 

fallföretagen och har med anledning av det designat två olika underlag; ett för intervju med 

person på central nivå inom företaget och ett för intervju med butikschef. 

 

1. Intervjuobjekt 

Central nivå: 

2009-04-24 Helena Holmgren, Miljöchef City Gross: helena.holmgren@bergendahls.se  

2009-04-28 Lisbeth Kohls, Chef Corporate Responsibility ICA: lisbeth.kohls@ica.se  

 

Butikschefs nivå: 

2009-04-21 Ola Hollerup, Butikschef ICA Kvantum Malmborgs, Clemenstorget Lund: 

ola.hollerup@kvantum.se 

2009-04-24 Henrik Weiden: Butikschef City Gross, Höör: henrik.weiden@bergendahls.se 

2009-04-29 Jan Hildingsson: Butikschef City Gross, Lund: jan.hildingsson@bergendahls.se 

2009-04-29 Markus Theander: Butikschef ICA Kvantum Anderssons, Södra Sandby: 

markus.theander@kvantum.ica.se  

2009-05-11 Kent Nilsson: Butikschef City Gross, Malmö: kent.nilsson@bergendahls.se  

2009-05-22 Håkan Ohlsson: Butikschef ICA Kvantum Malmborgs, Tuna Lund: 

hakan.ohlsson@kvantum.se 

 

2. Underlag för intervju: Central nivå 

Inför intervjun har vi skickat ett meddelande via e-post till intervjupersonen med de frågor 

som samtalet kommer att utgå ifrån. Under intervjun har vi fört samtalet undantagslöst utifrån 

samma frågor.  

 

• Vad är Corporate Social Responisbility (CSR) för dig?  

• Vad har ni för intentioner och mål med CSR arbete i ert företag? 

• Hur (varför) har arbetet startat, hur har implementeringsprocessen gått till? 

• Hur förmedlar ni CSR till era medarbetare: utbildning? Till era kunder: informativ 

dokumentation? 

• Hur har CSR integrerats i er strategi?  
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• Hur har CSR integrerats i ert varumärke? 

• Mäter ni effekten på era CSR initiativ, någon form av mätinstrument? 

• Vem/Vad styr hur CSR arbetet ska utformas? Kunder? Personal? Ledning? 

Statliga/EU regleringar? 

• Hur arbetar ni som ledning med CSR mot era butiker? Hur mycket ansvar lämnas åt 

butiksägarna? 

• Ge exempel på några konkreta förändringar som skett i och med implementeringen av 

CSR i ert företag? Central och lokal nivå. 

• Har ni stött på några hinder, motstånd eller problem i ert arbete med CSR frågor inom 

företaget? Problem i implementeringsprocessen?  

• Vilken är den största utmaningen med ert CSR arbete? 

• Är CSR arbete nödvändigt för att överleva som aktör i livsmedelsbranschen?  

• Hur tror du att er ägarstrukturstruktur påverkar beslutsprocessen och era initiativ till 

nytänkande och förändring? Försvårar eller underlättar? 

• Hur långt har ert företag kommit i arbetsprocessen med CSR jämfört med de andra 

stora aktörerna i branschen? (svenska livsmedelsbranschen)  

 

3. Underlag för intervju: Butikchefsnivå  

Inför intervjuerna med butikscheferna har vi informerat kort om syftet med intervjun över 

telefon och vidare fört intervjun utifrån samma frågeunderlag. Vi har låtit varje butiks 

individuella engagemang styra intervjun. 

 

• Vad är Corporate Social Responsibility (CSR) för dig? Vad associerar du till för 

begrepp? 

• Hur har CSR integrerats i er butiksstrategi? 

• Vad har ni för direktiv från ledningen? Har ni någon form av rapporteringsansvar eller 

krav om återkoppling om ert arbete med CSR till högre instanser?  

• Hur stort är utrymmet för egna initiativ för er som ansvarig för butiken? Tillåts kunder 

vara med och påverka arbetet med CSR i er butik? Influeras ni mycket av kundernas 

åsikter och behov? 

• Diskussionen kring socialt ansvarstagande är relativt färsk, hur märker ni av den 

pågående debatten? Tror du att CSR är här för att stanna eller en övergående trend? 

• Ge några konkreta exempel på hur ni arbetar med CSR i butiken? 

• Hur informerar du och engagerar din personal i dessa frågor? 


