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Sammanfattning 

 
Titel: Ägareffekter på CSR-strategier 
 
Datum för Seminarium: 26 maj 2016 
 
Kurskod: FEKN90 
 
Författare: Julia Andersson, Karl Hansson och Robert Söderholm  
 
Handledare: Merle Jacob  
 
Nyckelord: Ägartyp, CSR, Hållbarhet, Apotek, CSR-strategier 
 
Syfte: Vi ämnar öka förståelsen kring hur olika ägartyper påverkar ett företags CSR-strategi 
genom att utföra en fallstudie på den svenska apoteksbranschen. Detta innefattar företagens 
prioritering och involvering av sina intressenter samt hur de kommunicerar sitt 
hållbarhetsarbete.  
 
Metod: Vi har valt en kvalitativ metod och genomfört vår undersökning med 
semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av de tre största aktörerna på apoteksmarknaden, 
Apoteket AB, Apotek Hjärtat samt Kronans Apotek..  
 
Teoretisk referensram: För att ge stöd åt vår analys tar vi hjälp av CSR-teori, intressentteori 
och kommunikationsteori. Vi kommer också presentera för och nackdelar med vald teori för 
att öka förståelsen kring dessa.  
 
Empiri: Empirin består av både primär och sekundärdata. Primärdata i form av intervjuer 
med CSR-ansvarig på respektive apotek och sekundärdata från apotekens hemsidor och 
sociala medier. Vi har också undersökt tidigare studier i ämnet.  
 
Slutsats: Vi har i vår undersökning kommit fram till att ägarna och deras intressen påverkar 
apotekens CSR-strategier i hög grad. Huruvida ägarna är statliga eller privata spelar dock 
mindre roll än kulturen i det land där ägarna är baserade. De svenska ägarna i studien är 
mycket involverade i CSR-arbetet vilket leder till mer explicita strategier och mer 
intressentinvolvering. Den finska ägaren är mindre involverad vilket leder till en mer implicit 
CSR-strategi och mindre intressentinvolvering. 
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Abstract 
 
Title: Ownership Effects on CSR-strategies 
 
Seminar date: 26 of May 2016 
 
Course: FEKN90 
 
Authors: Julia Andersson, Karl Hansson and Robert Söderholm  
 
Supervisor: Merle Jacob 
 
Key words: Ownership, CSR, Sustainability, Pharmacy, CSR-strategies 
 
Purpose: We aim to increase the understanding of how different types of ownership influence 
the CSR-strategies in companies by conducting a case study of the Swedish pharmacy market. 
This includes the prioritisation and involvement of stakeholders and how the CSR-activities 
are communicated.  
 
Methodology: We have chosen a qualitative method and conducted our research based on 
semi-structured interviews. Our selection consists of the three largest actors on the Swedish 
pharmacy market, Apoteket AB, Apotek Hjärtat and Kronans Apotek 
 
Theoretical perspective: To support our analysis we use theories regarding CSR, 
stakeholders and communication. We will also present advantages and disadvantages with 
each theory to increase the understanding of them.  
 
Empirical foundation: The empirical data consists of both primary data and secondary data. 
Primary data in the form of interviews with the executive responsible for CSR with each 
company and secondary data from the companies’ websites and social medias. We have also 
gathered information from earlier studies on the subject.  
 
Conclusion: In our research we have concluded that the owners and their interests influence 
the pharmacy chain’s CSR-strategies to a large extent. Whether the owners are public or 
private are of less importance, however, than the culture in the country where the owners are 
based. The Swedish owners in our study are very much involved in the work with CSR, which 
leads to more explicit strategies and more stakeholder involvement. The Finnish owner is less 
involved in the work with CSR, which leads to a more implicit CSR-strategy and less 
stakeholder involvement.  
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Förord 

 

Denna uppsats är resultatet av tre studenters examensarbete på Civilekonomprogrammet vid Lunds 
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Kapitel 1: Inledning 

1.1 Bakgrund 

Globalisering och teknologisk utveckling har lett till att konkurrensen bland företag världen 

över ökat markant. I takt med detta har även kraven på företag att hantera sociala och 

miljömässiga frågor ökat och är i dag högre än någonsin. Diverse företagsskandaler där 

företag brustit i sitt ansvarstagande har också resulterat i ett reducerat förtroende för företag 

och det marknadsekonomiska systemet. Som exempel kan nämnas Nestlé som har haft stora 

problem med skandaler av olika typer. De har kritiserats för låga löner och användning av 

starka bekämpningsmedel vid kaffeodlingar (Sverigesradio, 2014) och för höga halter av bly i 

produkter i Indien (Svenska Dagbladet, 2015). Ett annat exempel på företag som brustit i sitt 

ansvarstagande är svenska H&M som kritiserats för att ha leverantörer som använder sig av 

barnarbete och arbetsplatser i livsfarliga miljöer (SVT, 2007). Dessa skandaler är inte unika, 

nya skandaler avslöjas kontinuerligt. Företagens legitimitet har aldrig tidigare varit så låg som 

den är idag (Porter & Kramer, 2011). På grund av det minskade förtroendet för företag läggs 

allt mer fokus, både bland akademiker och företagsrepresentanter, på ansvarsfullt företagande 

och hur det kan användas för att återskapa förtroendet mellan företag och det samhälle de 

verkar i (Smith, 2003). 

 

Corporate Social Responsibility, eller CSR, är ett begrepp för när företag tar ansvar för 

sociala och miljömässiga frågor. CSR har fått stor uppmärksamhet de senaste decennierna 

men trots detta finns ingen vedertagen definition. Archie B Carroll är en av de mest citerade 

forskarna i ämnet. Han gör en fyrdelad pyramidindelning av CSR-begreppet. CSR inbegriper 

enligt Carroll (1991) ekonomiska aspekter, legala aspekter, etiska aspekter och filantropiska 

aspekter. Han menar att ett företags mest fundamentala skyldighet är att generera vinst. I 

denna strävan förväntas företag hålla sig innanför lagens ramar, bete sig etiskt och rättvist och 

minimera skador på människor och natur, och sist att vara en god medborgare genom att ge 

tillbaka till samhället och förbättra livskvaliteten. Davis (1973) argumenterar på ett liknande 

sätt. Han menar att CSR sträcker sig bortom de ekonomiska och legala krav som ställs på 

företag. När beslut fattas i en verksamhet ska hänsyn tas till hur det påverkar externa sociala 

förhållanden. Davis (1973) hävdar att CSR börjar där lagen slutar. Ytterligare ett perspektiv 

på vad CSR innefattar ges av Smith (2003). Enligt honom är CSR det ansvar och de 
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skyldigheter ett företag har gentemot samtliga intressenter. Intressenter definierar han som 

alla de som påverkar, eller påverkas av, ett företags verksamhet. Vår definition är i linje med 

den som presenteras av Davis (1973). CSR går bortom de legala förväntningar som kan ställas 

på företag. Företag som enbart följer lagen och genererar vinst är inte nödvändigtvis socialt 

ansvarstagande. CSR innefattar enligt vår definition de etiska och filantropiska aspekterna i 

Carrolls (1991) pyramid. 

1.2 Problemdiskussion 

Ytterst ansvarig för en organisations värderingar, riktlinjer och strategier är organisationens 

styrelse som representerar ägarnas intressen (Tricker, 2015). Det är med andra ord styrelsen 

som sätter agendan för ett företags CSR-policyer och CSR-strategier (Tricker, 2015). 

Styrelsens jobb är vidare att göra detta på ett sätt som speglar ägarnas intressen, men olika 

ägare kan ha olika intressen. I privat ägda bolag är det övergripande syftet med verksamheten 

enligt Aktiebolagslagen (2005) att generera vinst till ägarna om inget annat uttrycks i 

bolagsordningen. Även om målet för en ägare av en privat verksamhet är att öka sin 

förmögenhet kan investerare föredra att köpa andelar i företag som tar ett socialt ansvar. I 

offentligt ägda företag ser ägarbilden något annorlunda ut. I denna typ av företag är ägarna 

indirekt medborgarna, som representeras av riksdagen, som i sin tur utser regeringen, vilken i 

sin tur utser styrelsen i de bolag som drivs i offentlig regi (Mayston, 1993). I en del av dessa 

bolag är det övergripande syftet inte enbart att generera vinst utan att utföra ett särskilt 

samhällsuppdrag som är i ägarnas intresse (Regeringen, 2015). Olika ägartyper påverkar 

således en organisations övergripande mål och följaktligen även dess strategier för att 

tillgodose ägarnas intressen (Tricker, 2015). 
 

Vilken roll olika typer av ägare spelar i ett företags riktlinjer och strategier för CSR är ett 

relativt outforskat problem. De undersökningar som gjorts tenderar att fokusera på hur 

ägarbilden i en organisation relaterar till huruvida organisationen redovisar sitt engagemang i 

sociala frågor (Lammertjan & Scholtens 2012). Även om dessa undersökningar bidrar med 

relevant kunskap kring hållbarhetsredovisning i olika organisationer, säger de inte mycket om 

hur företagens CSR-strategier påverkas av ägarbilden. De komparativa studier som gjorts och 

som är mer djupgående tenderar att fokusera på vilken effekt branschtillhörighet eller 

företagsstorlek har på ett företags CSR-strategier (Blombäck & Wigren, 2008). Vi är 

intresserade av att se hur ägarbilden påverkar ett företags CSR-strategier. För att lyckas med 
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en sådan studie måste vi eliminera de effekter som branschtillhörighet och storlek kan ha. Vi 

har valt att fokusera på den svenska apoteksbranschen, närmare bestämt öppenvårdsapotek. 

Öppenvårdsapotek bedriver detaljhandel till allmänheten och de största aktörerna på den 

svenska marknaden är Apoteket AB, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek 

(Apoteksföreningen, 2012). I 39 år var apoteksmarknaden reglerad av den Svenska staten och 

bestod enbart av en statlig aktör. I juni 2009 avreglerades marknaden med syftet att öka 

tillgängligheten, få en bättre service och få lägre läkemedelskostnader, vilket i sin tur ledde 

till 25 nya aktörer (Apoteksföreningen, 2012). 
 

CSR är av särskild betydelse i apoteksbranschen bland annat på grund av den påverkan 

läkemedel har på miljön. Produktion av läkemedel, både receptbelagda och receptfria, kan 

leda till miljöproblem (Fair Trade Center, 2013). Dessa problem har länge setts som 

försumbara på grund av att de aktiva substanserna i dessa läkemedel är viktiga för vår hälsa 

(Fair Trade Center, 2013). Fair Trade Center lyfter i sin rapport fram en utvärdering av ett 

indiskt reningsverk som tillverkade en stor del av de svenska läkemedlen. Resultaten visade 

en omfattande nivå av aktiva substanser i vattnet som släpptes ut från reningsverket. Det finns 

heller ingen möjlighet för konsumenter att veta vilka produkter på de svenska apoteken som 

tillverkas under dessa omständigheter eftersom uppgifterna är sekretessbelagda (Fair Trade 

Center, 2013). Denna typ av miljöproblem som är förknippade med produktion av läkemedel 

gör att information om hur apoteken arbetar med CSR är särskilt relevant. 

 

Apoteksbranschen i Sverige är också en speciell bransch med en unik historia. Apoteken har 

en särskild samhällsfunktion och är intressanta ur ett CSR-perspektiv eftersom de är en viktig 

del av den svenska vårdkedjan. Att apoteken har en viktig samhällsfunktion är också det 

vanligaste argumentet till varför de borde drivas i statlig regi (Läkemedelsvärlden, 2005). 

Apoteksföreningen (2013) beskriver också att apoteken har en särskild förtroenderoll 

eftersom apotekens kärnverksamhet består i att ge rådgivning och hjälp till personer med 

sjukdomar och andra hälsoproblem. Apotekens roll som länk mellan primärvården och 

konsumenterna ställer stora krav på att medborgarna känner ett förtroende för apoteken. Att 

primärvården i Sverige är skattefinansierad och en stor del av apotekens verksamhet är 

subventionerad av staten gör också att kraven på apoteken att fungera på ett bra sätt är höga. 

Detta gör att frågor som rör CSR kan vara av särskild vikt för just företag i apoteksbranschen.  

1970 förstatligades också den svenska apoteksbranschen efter nästan 400 år av ett system där 

företagare som tilldelats ett särskilt privilegium fick bedriva apotekshandel. Det främsta 
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motivet bakom förstatligandet var just att läkemedelsförsörjningen måste säkerställas till 

samtliga medborgare i landet och ske på ett kontrollerat sätt (Läkemedelsvärlden, 2005). 

Huruvida apoteksmarknaden ska kontrolleras av staten eller bedrivas i privat regi var en 

politisk debatt som pågick kontinuerligt efter förstatligandet där borgerliga partier generellt 

varit för en avreglering. Diverse utredningar har gjorts men inte lett till några resultat som 

visat på att en avreglering hade förbättrat villkoren. Dessutom var personalen på de statliga 

apoteken något kritiska mot en avreglering (Apoteksfakta, 2009). 

 

År 2009 togs till slut beslutet, under den borgerliga regeringen, att avreglera 

apoteksmarknaden. Beslutet grundade sig på tre mål; öka tillgängligheten till läkemedel, 

bättre service och bättre tjänsteutbud samt lägre läkemedelskostnader till nytta för 

konsumenten och det offentliga (Statskontoret, 2012). En omfattande undersökning som 

Konsumentverket gjort på uppdrag av regeringen visar emellertid på blandade resultat från 

avregleringen. Tillgängligheten på apotek och apoteks öppettider upplevs ha ökat men 

förtroendet för branschen som helhet har minskat signifikant (Konsumentverket, 2011). 

Svenskarna upplever att apotekspersonalens kunnande är lägre än innan avregleringen och 

känner sig inte lika trygga i interaktionen med apoteken som tidigare. Än mer allvarligt är att 

andelen svenskar som upplever att apoteken verkar för deras välbefinnande minskat och att 

fler svenskar efter avregleringen tror att apoteken försöker sälja mer medicin än nödvändigt 

(Konsumentverket, 2011). Vad reduceringen i förtroende beror på framgår inte i 

utvärderingarna, men enbart det faktum att svenska medborgare har ett lägre förtroende för 

apoteksbranschen gör det relevant att analysera hur svenska apotek arbetar med CSR. Att det 

minskade förtroendet och tveksamheten till apotekens motiv sker efter en avreglering gör det 

dessutom intressant att undersöka hur ägarintresset påverkar apotekens syn på 

hållbarhetsfrågor. Huruvida synen på ansvarstagande skiljer sig åt mellan statliga och olika 

privata aktörer är nödvändigt att förstå, speciellt i en bransch där förtroende är av yttersta vikt.  

1.3 Syfte 

Med bakgrund av ovan problemdiskussion landar vi i följande syfte. Vi ämnar öka förståelsen 

kring hur olika ägartyper påverkar ett företags CSR-strategi genom att utföra en fallstudie på 

den svenska apoteksbranschen. Detta innefattar företagens prioritering och involvering av 

sina intressenter samt hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.  
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1.4 Frågeställning 

 

Påverkas CSR-strategierna hos företag av vilken typ av ägare de har, och i så fall hur? 
 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till den svenska apoteksmarknaden. Vi har valt ut de tre största aktörerna 

då de har en majoritet av marknaden och är mest lika i omfattning, men också för att de har 

olika typer av ägare. De ägartyper som undersöks i uppsatsen är staten som ägare av Apoteket 

AB, ICA Gruppen som är ägare till Apotek Hjärtat och som handlas på Stockholmbörsen 

samt Oriola KD som är ägare till Kronans Apotek och som handlas på börsen i Helsingfors. 

Studien innefattar således inte hur andra typer av ägare påverkar ett företags CSR-arbete. 
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Kapitel 2: Teoretisk referensram 

I uppsatsens andra kapitel presenteras teorier och begrepp som är relevanta för vår studie. 

Teorierna ger en grundläggande förståelse för uppsatsens ämnesområde och används vid 

analysen av den insamlade empirin. 
 

2.1 Val av teori 

Vi har själva samlat in kunskap om CSR, intressentteori och kommunikationsteori och 

undersökt hur de använts i tidigare forskning och om de är relevanta för vår studie. De tre 

teorierna vi valt är väl använda och flitigt beprövade. De uppsatser vi studerat har haft andra 

inriktningar än hur olika typer av ägare påverkar CSR-strategier. Många av dem har fokuserat 

på vilken effekt branschtillhörighet, storlek eller plats har på ett bolags CSR-arbete. En stor 

del har också varit kvantitativa och då missat vitala delar för att förstå hur CSR-arbetet 

utformas. Få uppsatser har kopplat ihop ägarstruktur, CSR och kommunikation i ett 

intressentperspektiv. Därmed anser vi att vi tillför något till forskningen med denna unika 

studie inom ett välutforskat område. 

2.2 Corporate Social Responsibility 

2.2.1 Introduktion 

I den här delen börjar vi med att ge en historisk återblick av CSR och hur begreppet spridit sig 

världen över. Begreppen CSR och hållbarhet kommer att användas synonymt i studien. Vi 

ämnar också ge en bild av olika definitioner av CSR som idag återfinns i litteraturen för att 

sedan landa i Keith Davis (1973) definition som vi anser speglar denna uppsats bäst. I kapitlet 

kommer också den kritik som finns riktad mot CSR att tas upp för att ge en objektiv bild av 

ämnet. Detta görs för att vi ska kunna argumentera för varför vi anser att CSR idag är viktigt 

på marknaden, men samtidigt förstå att det finns andra synpunkter på CSR. I slutet av kapitlet 

ges också en kortare förklaring till de olika drivkrafter till CSR som finns på marknaden. 
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2.2.2 CSR-historia 

Definitionerna av Corporate Social Responsibility (CSR) är många och omdebatterade. Så 

tidigt som på 1800-talet finns spår av socialt ansvarstagande hos företag i England och i USA. 

Sedan dess har begreppet spridit sig, men det var först under andra hälften av 1900-talet som 

det slog igenom på allvar (Smith, 2003). Under 1960-talet började aktivistgrupper arbeta och 

kämpa för att organisationer ska ta ett större ansvar (Smith, 2003). Idag används termen CSR 

som ett samlingsnamn för det sociala och miljömässiga ansvar företag tar (Carroll, 1991). 

Historiskt sett har företagens enda uppgift varit att skapa högsta möjliga vinst till aktieägare. 

Efter de senaste årtiondenas företagsskandaler har emellertid CSR blivit ett populärt sätt att 

visa omvärlden att företaget tar ansvar för samhället (Smith, 2003). Denna trend har lett till en 

uppsjö av olika CSR-teorier som ämnar förklara olika hållbarhetsperspektiv. Dessa brukar 

generellt inkludera ekonomiskt ansvar, socialt ansvar samt miljöansvar, men vad som borde 

inkluderas i CSR-begreppet är än i dag mycket omtvistat (Grankvist, 2012). 
 

Ju mer tiden gått, desto fler definitioner av CSR har det uppkommit. Från att bara inkludera 

ekonomiskt ansvar gentemot aktieägare till att både innefatta miljöarbete och socialt ansvar. 

År 1987 publicerade FN rapporten “Vår gemensamma framtid”. Den norska statsministern 

Gro Harlem Brundtland ledde denna kommission som ofta benämns 

Brundtlandkommissionen (Brundtland, Khalid, Agnelli, Al-Athel, Chidzero, Fadika & Singh, 

1987). I rapporten undersöktes sambandet mellan miljöpåverkan och ekonomisk utveckling 

och den hjälpte till att ena de miljöorganisationer som finns i världen. Rapporten 

internationaliserade begreppet hållbar utveckling som tidigare myntats av Lester Brown 

(Brundtland et al., 1987). I rapporten definierar författarna hållbar utveckling som “En 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland et al., 1987). Denna definition har växt 

sig stark i omvärlden då den anses vara väldigt omfattande. Den förklarar också hållbarhetens 

tre dimensioner, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet (Brundtland 

et al., 1987). Denna syn har som tidigare beskrivits blivit mycket populär och används 

frekvent som ett hjälpmedel i företags CSR-arbete. I dag lägger många även till den kulturella 

dimensionen, vilken också är omskriven av Brundtland (1987). Omfattningen av denna 

definition har beskrivits som både dess fördel och nackdel. Baksidan med en så bred 

definition är att den lämnar rum för tolkning men det positiva är att den inkluderar väldigt 

mycket. 
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Den forskare som har riktat skarpast kritik mot CSR är Milton Friedman. I sin artikel “The 

social responsibility of business is to increase profits” argumenterar Friedman för att företags 

enda ansvar är samma som det alltid varit, att skapa största möjliga vinst till aktieägarna 

(Friedman, 1970). Han hävdar att det är politikernas ansvar att ta hand om samhällsfrågor. 

Företag bör därmed inte ha något annat mål än ekonomisk vinning. Om företagsledarna vill 

ägna sig åt välgörenhet så ska de enligt Friedman (1970) använda sina privata pengar för att 

undvika intressekonflikter. Andra argument som förts mot CSR är att företag inte är lämpade 

eller har kunskapen om hur samhällsproblem bör lösas vilket gör att myndigheter och andra 

institutioner är bättre lämpade till detta (Davis, 1973). Davis (1973) nämner också i sin artikel 

“The case for and against business assumption of social responsibility” att företag redan har 

tillräckligt mycket makt, och att de inte borde ges ännu mer. Den kritik som riktas mot CSR 

är relevant att presentera för att ge en nyanserad bild av ämnet. Dock anser vi att det är viktigt 

att dagens företag tänker ett steg längre än ekonomisk vinning för att återbygga förtroendet 

för marknadssystemet, vilket gör att CSR-arbete är högst relevant att undersöka. Gällande 

Sveriges apotek är CSR-perspektivet av särskild betydelse på grund av den vårdande funktion 

de har i Sverige men också för att de är aktörer som konkurrerar på samma villkor som andra 

företag. 

2.2.3 CSR definierat 

Archie B. Carrolls (1991) CSR-pyramid har blivit en av de populäraste teorierna och används 

flitigt av akademiker runt om i världen (Tricker, 2015). Därför är denna också relevant för vår 

studie då vi ämnar analysera apotekens CSR-arbete. Carroll (1991) delar upp CSR i fyra olika 

nivåer: 

 

1. Ekonomiskt ansvar: Illustreras av botten av CSR-pyramiden (se figur 1) och är den 

del som representerar företagandets grundtanke, ekonomisk vinst till aktieägarna 

(Carroll, 1991). 

 

2. Legalt ansvar: Ett företag måste förhålla sig till de lagar och regler som finns i landet 

för att bli accepterat av samhället (Carroll, 1991). 
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3. Etiskt ansvar: Samhället har skapat normer och oskrivna regler som det förväntar sig 

att företagen ska följa. Dessa åtaganden kan variera mycket beroende på den lokala 

miljö företaget i fråga agerar i (Carroll, 1991). 

 

4. Filantropiskt ansvar. Frivilliga åtaganden som företag engagerar sig i för att ge 

någonting tillbaka till samhället (Carroll, 1991).  

 

Dessa illustreras i CSR-pyramiden, se figur 1. Carroll vill understryka i sin artikel att ingen 

modell är komplett, och denna är inget undantag. Han menar att denna uppdelning kan 

underlätta analysen och diskussionen kring CSR genom att jämföra de olika grupperingarna 

sida vid sida (Carroll, 1991). I artikeln beskrivs spänningarna mellan ekonomiska antaganden 

och resten av grupperna som starkast. Detta beror på att det ofta bildas en intressekonflikt om 

hur företaget ska spendera sina pengar (Carroll, 1991). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Carrolls pyramid.  
 

 

Keith Davis (1973) är också en förespråkare för CSR och håller i sin artikel en diskussion om 

fördelarna och nackdelarna bakom begreppet. Slutsatsen är dock enhällig, att CSR i USA och 

i de flesta andra större ekonomier har blivit en självklarhet och att företag bör implementera 

strategier för CSR i sitt arbete (Davis, 1973). Davis (1973) har definierat CSR som de 

åtaganden företag gör utöver ekonomiska, tekniska och legala. Att följa lagen samt generera 

vinst till aktieägare kan enligt Davis (1973) inte ses som CSR-arbete då det är något som 

förväntas av alla företag. CSR börjar med andra ord där lagen slutar. De fördelar författaren 
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har identifierat med CSR-arbete är bland annat långsiktigt gynnande av företaget, ett stärkt 

varumärke samt att det leder till ett mer hållbart samhälle. De tre begreppen är tätt korrelerade 

och grundar sig i att företaget på lång sikt kommer att tjäna pengar på sitt CSR-arbete. Genom 

att få ett bättre anseende av allmänheten bygger företaget upp långsiktiga fördelar gentemot 

sina konkurrenter samt har lättare att skaffa lojala medarbetare (Davis, 1973). 
 

I denna studie har vi valt att utgå från Davis (1973) definition av CSR som kort och gott blir: 

“CSR börjar där lagen slutar”. Denna kommer att användas i analysen av det empiriska 

materialet. Anledningen är att få en djupare diskussion av hur respektive apotek arbetar med 

CSR och hur de skiljer sig åt. Carrolls (1991) bredare definition som även inkluderar det 

ekonomiska perspektivet samt legala perspektivet anser vi vara för brett och bidrar inte till 

diskussionen. Att apoteken följer de svenska lagarna är något vi förutsätter, vilket gör det 

ointressant att jämföra. Däremot är den övre delen av Carrolls (1991) pyramid, etik och 

filantropi, intressant i vår studie. Denna del används i analysen tillsammans med Davis (1973) 

definition. 

2.2.4 Drivkrafter bakom CSR 

Det finns många argument för och emot arbetet kring CSR. Enligt Porter och Kramer (2011) 

är det ekonomisk vinning och konkurrensfördelar som borde driva företag att arbeta med 

samhällsansvar, Creating Shared Value som de kallar det. Davis (1973) är inne på samma spår 

och menar på att CSR stärker företagets varumärke bland både kunder och andra aktörer. 

Smith (2003) hävdar att det finns många olika drivkrafter till varför företag tar ansvar och att 

alla idéer inte passar alla. Smith (2003) argumenterar också för den normativa grunden av 

CSR, att det är det rätta att göra. Författaren drar en parallell till det sociala kontraktet, att 

företag finns för att omvärlden tillåter det. Därav måste företag vara hållbara i de fall 

omvärlden kräver detta. Legitimitet har länge förknippats som en drivkraft till CSR och anses 

vara en anledning till att företag engagerar sig i hållbarhetsarbete. Detta hänger ihop med hur 

företaget ska legitimera sin verksamhet gentemot samhället (Suchman, 1995). Drivkrafterna 

till CSR är intressanta ur flera aspekter. I och med att dessa är en del av hur företag utformar 

sina strategier anser vi att dessa är relevanta för vår analys. Ägandeformen blir också 

intressant då vi kan analysera skillnader i drivkrafter beroende på ägare. 
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2.3 Intressentteorin 

2.3.1 Introduktion 

I denna del kommer en bakgrund till intressentteorin att ges där vi bland annat presenterar 

Edward Freemans tankar kring ämnet. Han anses av många som grundare av intressentteorin 

och hans teorier är därför en viktig del för att förstå ämnet. I forskning om CSR är 

intressentteori viktigt då CSR till stor del handlar om vilket ansvar företag tar för de som 

påverkar eller påverkas av bolagets agerande. I vår studie kommer vi att utgå från Mitchells, 

Agles och Woods (1997) modell “Stakeholder Salience” och det är denna som kommer att 

ligga till grund för vår analys. Då vi vill undersöka hur ägarintresse påverkar CSR-strategier 

är Mitchells et al. (1997) modell passande eftersom den hjälper till att förstå hur 

organisationer rangordnar sina intressenter på ett relevant sätt.  

2.3.2 Historia 

Intressentteorin, eller stakeholder theory som den benämns på engelska, har vuxit sig starkare 

i takt med att CSR har blivit mer populärt (Tricker, 2015). Forskare som exempelvis Edward 

Freeman (1984), vill framhäva att företag inte agerar helt isolerat på marknaden, utan att deras 

beslut påverkar både interna och externa aktörer samt att dessa behöver kommunicera med 

varandra (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). I dagens samhälle vill företagen satsa och 

investera i långsiktiga relationer med sina intressenter vilket har lett till att aktörerna 

integrerar mer med varandra (Morsing & Schultz, 2006). Intressentteorin ämnar förklara 

relationen mellan företaget och de aktörer som anses vara intressenter vilket också gör den 

relevant för arbetet kring CSR (Grafström et al., 2015).  

 

Denna modell är ett stort kliv från den syn som företag traditionellt har haft, där aktieägare är 

den enda intressent som står i fokus (Grafström et al., 2015). Edward Freeman ses av många 

som fadern till denna teori med hans klassiska verk från 1984 “Strategic Management: A 

stakeholder approach”. Sedan dess har många byggt på och utvecklat hans tankar kring 

intressentteorin. Freeman (1984) hävdar att alla företag behöver hantera sina intressenter på 

ett eller annat sätt, men att alla inte är lika bra på det. Han förklarar också att om företaget 

behandlar sina intressenter väl, kommer detta skapa en god spiral och intressenten i fråga 

kommer att vara lättare att interagera med. För att understryka vikten av intressenter ger 
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författaren följande exempel på vad utfallet kan bli om företaget på ett lyckat sätt 

implementerar intressentteorin: leverantörer kommer ge bättre villkor vid förhandlingar, 

anställda kommer att bli mer lojala i svårare tider, kunder kommer att handla mer samt att 

resultatet av detta komma ge mer avkastning till aktieägarna (Freeman, 1984). Ett omvänt 

beteende, att utnyttja eller på andra sätt missgynna sina intressenter kommer få motsatt effekt 

och istället hämma konkurrenskraften samt försämra bilden av företaget (Grafström et al., 

2015). 
 

Det är viktigt att företaget definierar vem och vilka det är som är intressenter. För att ta socialt 

ansvar kan företag inte endast prioritera sina ägare, utan de måste expandera synen på sina 

intressenter (Löhman & Steinholtz, 2003). Tidigare var det endast aktieägarna som var 

erkända intressenter, men i och med att företagens ansvar växer, växer också den skara 

intressenter som företag borde ta hänsyn till. Exempelvis är leverantörer, media, kunder och 

samhället i stort viktiga att ha i åtanke enligt intressentteorin (Freeman, 1984). 
 

Enligt Grafström et al. (2015) är det tre intressentgrupper som har störst inverkan på ett 

företags CSR-arbete: intresseorganisationer, statliga organisationer samt medier. Anledningen 

till att intresseorganisationer har stor genomslagskraft grundar sig i att de får mer och mer 

betydelse i samhället vilket gör att de i större grad påverkar företagen (Grafström et al., 2015). 

Medier spelar här en stor roll där organisationerna på ett lätt och kraftfullt sätt kan sprida sitt 

budskap både genom traditionella medier så som tidningar och reklam, men också genom 

sociala medier. Statliga organisationer har en naturlig roll som intressent i stiftandet av både 

frivilliga och tvingande regler. (Grafström et al., 2015). 

 

Det finns forskare, exempelvis Sternberg (2000) och Friedman (1970), som motsätter sig 

dessa teorier. Kritiken påminner mycket om den som riktats mot CSR. Sternberg (2000) 

hävdar att intressentteorin har stora brister eftersom den syftar till att prioritera andra än bara 

aktieägarna, vilket hon anser förvillar målet: högsta möjliga vinst till aktieägarna. Detta går 

hand i hand med Friedmans (1970) syn på företagande och att andra mål än vinst inte hör 

hemma i företagsvärlden. Idag har hållbarhet blivit mer av en självklarhet i samhället vi lever 

i vilket gör att Friedmans kritik inte är lika relevant i dagens samhälle. Det ska också 

understrykas att åsikterna kring intressentmodellen är i första hand positiva och att den är väl 

använd inom företagsekonomin. Mycket av dagens forskning kring CSR bygger på teorin då 

den ger en bra förståelse för hur företag ser på sitt ansvar gentemot andra.  
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2.3.3 Den utmärkande intressenten1 

Idag är den vanligaste definitionen av en intressent att denna ska ha intresse av företaget samt 

påverkas eller kunna påverka organisationen på ett eller annat sätt (Mitchell et al., 1997). Hur 

mycket fokus som ska läggas på varje intressent är mycket omdebatterad men förklaras i 

verket “Stakeholder Salience” (Mitchell et al., 1997). Han hävdar att företag måste vara 

medvetna om vilka som är intressenter och vad deras förväntningar på företaget är. Detta för 

att kunna kommunicera med parten och uppfylla dess förväntningar. 
 

Företag måste också vara medvetna om att de agerar på en marknad som är dynamisk och 

föränderlig (Mitchell et al., 1997). Vad som idag inte definieras som en intressent kan om en 

månad ha vuxit till en stark intressent. I och med denna dynamiska faktor har Mitchell et al. 

(1997) utformat en modell som bygger på tre attribut som intressenter kan inneha: makt, 

legitimitet samt angelägenhet. Denna modell ämnar förklara vilka intressenter ett företag har 

samt hur de prioriterar bland dessa. Med dessa tre attribut presenterar författaren sju typer av 

intressenter samt en kategori vilken omfattar de aktörer som ej klassificeras som intressenter, 

se figur 2. De sju typerna rangordnas beroende på hur utmärkande intressenten är och denna 

beror i sin tur på hur många attribut aktören har. I praktiken är detta ett mått på intressentens 

förmåga att påverka företaget, och därmed också hur mycket prioritet denna bör få. Viktigt att 

betona vad gäller denna teori är också att den bygger på företagsledarnas uppfattning om vilka 

intressenter som är viktigast att hantera. Mitchell et al. (1997) beskriver också i artikeln att 

modellen inte kan användas för att objektivt analysera vilka intressenter som är viktigast utan 

används av företagsledare för att analysera deras egen bild av verkligheten.  
 

De aktörer som innehar ett attribut kallas latenta intressenter. Mitchell et al. (1997) anser att 

dessa intressenter inte behöver prioriteras i någon större grad om företaget har begränsade 

resurser. Däremot bör de tas i beaktning för att de kan skaffa sig ytterligare attribut. 
 

1.  Passiv. En passiv intressent är en aktör som endast innehar makt, men ingen legitimitet eller 

angelägenhet att genomföra sina krav. Denna kommer förmodligen inte att använda sin makt i 

och med att den varken har någon angelägenhet att få igenom sin vilja, eller någon legitimitet 

att göra det. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fritt översatt från ”Stakeholder Salience” 
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2.  Godtycklig. Den godtyckliga intressenten innehar legitimitet, men ingen makt eller 

angelägenhet. I och med att aktören inte har någon makt eller angelägenhet att få igenom sina 

krav kommer denne förmodligen heller inte att göra några anspråk på företaget. Däremot 

kallar Carroll (1991) denna grupp för mottagare av företagsfilantropi, och kan därför vara 

viktiga att ha i åtanke ur ett rent CSR-perspektiv (Carroll, 1991). Detta för att företagsledare 

inte har någon press att besvara deras krav, men kan göra det av egen fri vilja vilket Mitchell 

et al. (1997) anser vara intressant ur ett CSR-perspektiv. 

 

 

3.  Krävande. En krävande intressent är bara angelägen, men saknar makt och legitimitet. Dessa 

aktörer ses oftast som ofarliga för företaget, men de kan vara irriterande. Så länge aktören i 

fråga inte skaffar sig makt eller legitimitet på ett eller annat sätt kommer aktören inte ha något 

inflytande att få genom sina krav. 

 

De aktörer som innehar två attribut kallas i artikeln för väntande intressenter. I vissa fall har de då 

gått från att endast ha ett attribut till att få två. Detta kan göras genom att samarbeta med en annan 

intressent som innehar ett önskvärt attribut. Ett exempel är att gå samman med ett större företag 

med mer inflytande för att få den makt som behövs för att påverka. Ett annat exempel är 

lagändringar, vilka kan göra att vissa aktörer får den legitimitet som behövs för att få sina genom 

krav. De väntande intressenterna får i regel, och bör ges mer prioritet av företaget i och med att de 

har eller kan ha större påverkan än de med endast ett attribut. 

 

4.  Dominant. Den dominanta intressenten har både makt och legitimitet men saknar 

angelägenhet. Enligt vissa författare är denna grupp den enda som borde få prioritet, men i 

och med att deras krav inte är brådskande anses den av Mitchell et al. (1997) inte vara den 

enda som bör prioriteras. 

 

5.  Farlig. En farlig intressent innehar angelägenhet och makt men ingen legitimitet. Denna 

grupp av aktörer har i vissa sammanhang varit bokstavligt farlig, och bör tas på allvar. Deras 

krav har bland annat kunna leda till strejker, utbrott på arbetsplatser samt terrorism (Mitchell 

el al., 1997). 
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6.  Beroende. En beroende intressent innehar legitimitet och angelägenhet, men saknar makt. 

Detta är dock ett exempel där det är lätt för aktören i fråga att gå ihop med en mer 

inflytelserik intressent för att kunna få igenom sina anspråk. 

 

Den grupp som innehar alla tre attribut kallas för definitiva intressenter och är mest 

utmärkande. Dessa får av naturliga skäl stor uppmärksamhet. Kraven som ställs från dessa 

aktörer borde ges hög prioritet. 

 

7.  Definitiv. Innehar alla tre attributen. Det vanligaste sättet att bli en definitiv intressent är att 

från början vara “dominant”, för att med tiden få ett brådskande krav vilket gör aktören till en 

definitiv intressent. 

 

Den sista gruppen är den som faller utanför modellen. Där ingår alla andra aktörer som 

egentligen inte har något att göra med företaget, vilket betyder att de inte bör prioriteras. 

 

8.  Icke-intressent. Saknar alla attribut och klassificeras därav inte som en intressent enligt 

Mitchell et al. (1997).  

 

Att förstå relationerna mellan företag och dess intressenter är viktigt i denna studie eftersom 

hantering och prioritering av intressenter är en viktig faktor i ett företags CSR-strategi. Med 

bakgrund av dessa traditionella teorier kring intressenter anser vi att Freemans (1984) modell 

inte räcker till för att beskriva de krav som finns på företagen, i och med att modellen främst 

förklarar vilka som faktiskt är intressenter. Mitchells et al. (1997) modell passar därför i vår 

studie i och med att den även förklarar i vilken grad intressenterna kan ställa och få igenom 

sina krav på företaget i fråga, i detta fall apoteken. Detta kommer hjälpa oss i analysen kring 

hur apoteken resonerar samt prioriterar bland sina intressenter. 
 

Vi kommer använda oss av alla tre attribut i vår analys men störst fokus kommer ligga på 

makt och legitimitet. Attributet angelägenhet är viktigt för att förstå prioriteringen bland 

intressenter för stunden men detta attribut kan snabbt svänga, varför vi tycker att makt och 

legitimitet är viktigare att undersöka för att få en helhetsbild av hur apoteken ser på sina 

intressenter.  
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Figur 2. Modellen är från Mitchell et al. (1997), bilden gjord av författarna.  

2.4 Kommunikation 

2.4.1 Bakgrund 

I denna del går vi igenom olika synsätt på kommunikation och hur företag väljer att 

kommunicera sitt CSR-arbete. Kommunikation är en viktig del för att förstå CSR-arbete då 

det kan visa vilka intressenter som prioriteras och vilka drivkrafter som ligger bakom 

hållbarhetsarbetet. Kommunikationsteorin är därmed ett bra komplement till intressentteorin. 

Vi har valt att använda Morsing & Schultz (2006) teorier kring CSR-kommunikation då 

teorierna är välciterade i den här typen av forskning och passar bra in i detta arbete då vi vill 

se skillnader i hur apoteken arbetar med hållbart företagande. Morsing och Schultz (2006) 

teorier kompletteras med Matten och Moons (2008) teori kring implicit och explicit CSR. 

Normer och värderingar styr den implicita strategin medan den explicita innefattar regler och 

policyer som tydligt kommuniceras både internt och externt. Denna infallsvinkel är intressant 

för att se om apoteksbranschen rör sig i likhet med globaliseringen mot en mer explicit 

strategi eller om en mer tillbakadragen, implicit strategi används. Vi kommer också in på 

baksidorna med CSR-kommunikation och hur det kan uppfattas. Dessa teorier är bra att ha i 

åtanke när CSR-kommunikation diskuteras för att få en helhetsbild av företagens 

hållbarhetsstrategier. 
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Kommunikationen är delvis ett krav från marknaden men också ett sätt för företag att 

interagera med sina konsumenter och att skapa ett gott rykte för sig själva på marknaden 

(Grankvist, 2012). Kommunikationen från företag kan skilja sig åt beroende på om den görs i 

CSR-syfte eller om den hör till deras kärnverksamhet. Mycket kommunikation från företag är 

reglerad, till exempel kvartalsrapporter och årsredovisningar, men några sådana regler finns 

inte för CSR-kommunikation. Både EU-kommissionen och regeringen jobbar för införandet 

av hållbarhetsredovisningar och rekommenderar stora företag att på så sätt visa sitt 

ansvarstagande (Grafström et al., 2015). Inte bara myndigheter strävar efter mer information 

från företagen utan allmänheten ställer större krav på en ökad transparens hos företagen. 

(Lewis, 2001 i Bowd & Haris 2006). 

2.4.2 Moment 22 

Morsing et al. (2006) beskriver ett vanligt problem med CSR-kommunikation, utmaningen att 

bli uppfattad som socialt ansvarstagande. Forskning visar att de företag som är mest aktiva 

inom CSR också är de företag som är mest kritiserade, samtidigt som de som är minst aktiva 

inom CSR är minst kritiserade. Morsing et al. (2006) kallar detta problemet moment 22. 

Företag blir uppmuntrade till att arbeta med CSR samtidigt som de blir avrådda att 

marknadsföra det. Att marknadsföra sitt arbete kan bli uppfattat i media som att de försöker 

dölja något. För att handskas med detta problem rekommenderar Morsing et al. (2006) att 

företagen ska arbeta med olika kanaler för att marknadsföra sitt CSR-arbete. Indirekt 

kommunikation av CSR-arbete kan vara information på hemsidor eller i årsredovisningar, 

information som intressenter måste söka upp själva. Det innebär ofta att intressenten är 

intresserad och mer kunnig i frågan. Forskning har visat att indirekt CSR-kommunikation blir 

bättre mottagen än direkt kommunikation eftersom kunder är mer skeptiska till påtvingad 

reklam då det kan kännas mindre genuint och mer som ett försäljningsknep (Morsing et al., 

2006). CSR-arbete kan ses som ett tveeggat svärd. Det ses som ett krav från samhället 

samtidigt som många är oense om hur eller om företag ska kommunicera ut CSR-arbetet. 

Enligt Grankvist (2012) är det ett slöseri med resurser att inte kommunicera ut vad som görs 

på ett ödmjukt och relevant sett. Har företaget gjort något bra är det dumt att inte låta 

kunderna veta att de köpt något bra och gjort ett klokt val. Kunder vill använda sin makt till 

att belöna företag som gör något bra och straffa organisationer som agerar ansvarslöst (Lewis 

2001, i Bowd et al., 2006). CSR-arbete kan bland annat bidra till mindre slöseri av resurser 

och en trevligare arbetsplats för de anställda. Dock är det när CSR-arbetet når företagens 
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externa intressenter de stora fördelarna syns (Morsing & Schultz, 2006). Därför är 

kommunikationsstrategier viktiga för nutidens företagsledare och relevant för vår studie. 

 

Ökad transparens i företagens CSR-kommunikation sker på både gott och ont. Enligt Pallas 

och Strannegård (2010) är det inte alltid bättre för företag att öppna upp sig för allmänheten 

och media. Istället för att bli sedda som ansvarstagande så lyfts nackdelar fram. 

Greenwashing talas det ofta om i dessa sammanhang. Det betyder att företag kommunicerar 

sitt ansvarstagande och marknadsför sina produkter på ett missledande sätt för att uppfattas 

som mer ansvarsfulla än vad de egentligen är. Detta har lett till att företag är mer försiktiga 

med vad de kommunicerar ut (Grankvist, 2012). Lorraine Bolsinger som är chef för General 

Electrics Ecomagination, ett lyckat projekt inom GE som innebär att produkterna ska vara 

bättre för miljön och samtidigt billigare för kunderna, säger så här om greenwashing: 

“-När man kompromissar om det som är äkta eller det som är verifierbart och samtidigt för 

utfästelser om positiv miljöpåverkan - då är man på farligt territorium och det är 

“greenwashing” för mig. Därför har vi varit nästan maniska när det gäller att säkra att alla 

våra påståenden ska vara äkta, verifierbara och dessutom transparenta.” (Bolsinger i 

Grankvist, 2012, sida 82). 

2.4.3 Kommunikationskanaler 

Hur företag kommunicerar och vilka verktyg de använder skiljer sig mycket då det finns 

många verktyg att välja mellan. Enligt Pelsmacker, Geuens och Bergh (2011) är de vanligaste 

kommunikationsverktygen reklam, sponsring, point-of-purchase kommunikation, publika 

relationer, direkt marknadsföring och personlig försäljning. Alla dessa verktyg kan användas 

för att sprida en organisations budskap men enligt Jahdi och Acikdilli (2009) lämpar sig 

publika relationer, reklam och sponsring, bäst för CSR-kommunikation. Sociala medier, ett 

relativt nytt inslag i marknadsföringssfären, blir en allt viktigare del i företagens 

kommunikationsstrategier då det har visat sig vara ett kraftigt verktyg för att bilda opinion 

(Pallas & Strannegård, 2010). Sociala medier har gjort det enklare för företag att interagera 

med sina intressenter och spelar därför stor roll för vilken CSR-strategi företaget använder. 

Alla dessa medier kan vara ett bra sätt att kommunicera sin CSR-strategi men det finns risk att 

bli för självcentrerad. Det som publiceras i dessa medier är ofta information som 

företagsledarna själva tycker är viktigt och inte det som intressenterna värderar (Christensen 

& Cheney, 2000). Ett alternativt sätt att kommunicera sitt CSR-arbete är genom 
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hållbarhetsredovisningar och finansiella rapporter. Innehållet i dessa är till stor del reglerat 

och risken för självcentrering är därmed mindre.  

 

John Elkington (2004) myntade begreppet “Triple Bottom Line” (3BL) som står för People, 

Planet och Profit. Modellen går ut på att företag ska redovisa sitt sociala och miljömässiga 

resultat tillsammans med det finansiella resultatet i bokslutet (Grankvist, 2012). Tanken är att 

denna redovisning ska se ut som och följa samma struktur som den finansiella rapporten. Den 

bör också följa vissa standarder för att vara jämförbar mellan företag och branscher. Global 

Reporting Initiative (GRI) är ett av världens vanligaste instrument för hållbarhetsrapportering 

och det möjliggör för företag att följa hur företagets dagliga aktiviteter påverkar miljö, 

samhället och ekonomin (Grankvist, 2012). Det gör så att företaget kan mäta, följa upp och 

jämföra sig med hur andra företag jobbar. Enligt en undersökning av KPMG (2015) så är GRI 

det mest använda ramverket och samtliga företag med statligt ägande i Sverige är ålagda att 

rapportera hållbarhetsfrågor i enlighet med GRI:s ramverk. Hållbarhetsredovisning är relevant 

för vår studie då det är ett effektivt och pålitligt sätt att rapportera om hållbarhetsprojekt inom 

företag. Bolsinger säger i Grankvists (2012) bok “CSR i praktiken” att en orsak till General 

Electrics lyckade CSR är deras kommunikationsstrategi. De låter utomstående parter certifiera 

deras produkter så det inte kan uppstå något jäv. Detta är i linje med Morsing och Schultz 

(2006) som anser att en tredje part, såsom media eller anställda kan skapa tillförlitlighet i 

CSR-kommunikationen. 

2.4.3.1	  Explicit	  och	  Implicit	  hållbarhetsarbete 

Bowd (2006) kommer i en studie av återförsäljare fram till att både företagsledare och 

intressenter har liknande uppfattning av CSR. Han kan också visa i sin studie att det bästa 

sättet att marknadsföra CSR är on-site-marketing. Detta inkluderar exempelvis tv-apparater i 

affären, broschyrer, skyltar och upplevelser, med andra ord, att interagera med intressenten 

direkt. Implicit CSR är normer, värderingar och regler som påverkar företag att fokusera på 

mer än bara aktieägarna, att respektera intressen från andra intressenter. Explicit CSR är 

företags frivilliga koder och policyer om hållbarhetsfrågor. Den explicita CSR-strategin består 

också till stor del i att det CSR-arbete som görs kommuniceras ut och blir en del i företagets 

marknadsföringsarbete. I takt med att globaliseringen ökar byts det implicita ansvarstagandet 

ut mot det explicita. Matten och Moon (2008) säger att det är lönsammare för företag som vill 

få mer legitimitet att arbeta med de explicita strategierna än de implicita. Maignan och 
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Ralston (2002) jämför franska och holländska bolag med amerikanska och kommer fram till 

samma slutsats som Matten och Moon (2008), att amerikanska bolag välkomnar en mer 

skrytsam CSR-tradition. I Morsing och Schultz forskning från 2006 framgår det att i 

Skandinavien tycker halva populationen att explicit CSR bättre än implicit CSR, det finns 

med andra ord ingen klar bild om hur CSR-arbete bör utföras. 

2.4.4 Kommunikationsstrategier 

I Morsing och Schultz (2006) skriver Grunig och Hunt (1984) att det föredragna sättet att 

kommunicera med sina intressenter är envägs-kommunikation men Morsing och Schultz visar 

att tvåvägs-kommunikation kan vara ett bättre sätt för att inte verka skrytsam. En viktig 

aspekt vad gäller kommunikationsstrategier och CSR är till vilken grad intressenterna är 

involverade i kommunikationen. Morsing och Schultz (2006) skriver i sin artikel att det finns 

tre olika typer av kommunikationsstrategier gällande CSR. De beskriver hur dessa strategier 

kopplas ihop med intressenter och företagens syn på intressenter. De kallar dessa strategier 

intressenternas informationsstrategi, intressenternas responsstrategi och intressenternas 

involveringsstrategi. 

2.4.4.1	  Intressenternas	  informationsstrategi 

Denna strategi har sin grund i Grunig och Hunts (1984) modell om hur publik information ska 

spridas. Modellen är en envägs-strategi vilket skiljer sig från de andra modellerna och kan bli 

sedd som en “berättar-strategi”. Det handlar om att informera allmänheten på ett rättvist och 

objektivt sätt om organisationens verksamheter och det innebär att företaget inte tar emot 

någon respons (Grafström et al., 2015). Denna strategi används ofta av myndigheter, 

intresseorganisationer samt av många företag. Presskonferenser, broschyrer och diverse 

tidningar är vanliga verktyg för denna typ av kommunikation då de ständigt måste ge 

intressenter ny information att ta del av. Företagsledares roll i denna strategi är att bestämma 

fokusområden och att designa attraktiva marknadsföringsprodukter. Intressenternas roll blir 

att de antingen stödjer företagen och köper deras produkter eller att de motsätter sig och inte 

köper det som erbjuds. 

2.4.4.2	  Intressenternas	  responsstrategi 

I intressenternas responsstrategi så ökar interaktionen mellan företag och intressenter. 

Kommunikationen är inte längre en envägs-strategi utan en tvåvägs-strategi. Morsing och 

Schultz (2006) kallar denna strategi för asymmetrisk för att balansen mellan intressenter och 
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företag inte är jämn. Information flödar mellan parterna men företaget ändrar sig inte på 

grund av samhällets åsikter, utan det är företaget som försöker ändra allmänhetens attityder 

och åsikter. Verktygen för denna strategi är ofta marknadsundersökningar och olika 

opinionsmätningar som används för att rättfärdiga sina hållbarhetsprojekt. Riskerna med 

denna metod är att företagsledningen bara hör sin egen röst och det som borde vara en 

tvåvägs-kommunikation blir en envägs-kommunikation och ett rättfärdigande för 

företagsledare att fortgå med CSR-arbetet. Istället för att försöka förstå vad intressenterna är 

intresserade av så utformas undersökningarna så att de istället får svar på det de vill höra. 

Ledningen måste i denna strategi göra företaget relevant och intressant för intressenterna så 

att de kan engagera dem och ta del av deras åsikter samtidigt som de kan sprida information 

om sitt hållbarhetsarbete. 

2.4.4.3	  Intressenternas	  involveringsstrategi 

Intressenternas involveringsstrategi är till skillnad från responsstrategin en symmetrisk 

tvåvägs-kommunikation som förespråkar en öppen dialog med intressenterna. 

Involveringsstrategin bygger på att både intressenter och företag måste förändra åsikter i takt 

med att de blir influerade av varandra. Istället för att övertyga intressenter om att 

organisationens CSR-initiativ är rätt så bjuds det istället in till en förhandling med företaget så 

att parterna kan utforska alternativen tillsammans. Intressenternas involveringsstrategi har 

likheter med de två andra strategierna. Gemensamt med informationsstrategin är att företagen 

måste få support från intressenterna, annars förlorar de dem. Likheter med responsstrategin är 

att marknadsundersökningar och opinionsmätningar är bra sätt för att mäta vad intressenterna 

förväntar sig. Involveringsstrategin skiljer sig dock från de båda andra strategierna i att den 

går längre än att enbart informera och undersöka. Intressenterna måste också involveras. 

Svårigheten med denna strategi för ledningen är att på ett bra sätt kunna föra dialoger med 

intressenterna utan att kostnaderna blir för stora. Lyckas de med detta måste de också lyckas 

implementera intressenternas förslag, vilket kan vara svårt. 

 

Vilken av dessa tre strategier som är att föredra är svårt att säga. Morsing och Schultz (2006) 

tycker att en envägs-kommunikation är bra då den inte bara förmedlar företagets CSR-

aktiviteter till direkta intressenter utan också indirekta intressenter. De tycker emellertid inte 

att de andra strategierna får uteslutas då en tvåvägs-kommunikation är väsentlig för att förstå 

marknaden och vad intressenterna förväntar sig. Innan internet och sociala medier blev ett så 

viktigt kommunikationsverktyg som det är idag så var envägskommunikation den absolut 
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vanligaste strategin, men idag har tvåvägs-kommunikation och intressentdialog blivit en 

självklarhet för de flesta organisationer. Nya interaktiva plattformar på webben har gjort att 

företag kan interagera med intressenter och ta del av deras åsikter samtidigt som de kan 

berätta om företaget på ett personligare plan och dessutom till väldigt låga kostnader. 

(Grafström et al., 2015) 
 

2.5 Undersökningsguide 

Med grund i ovanstående teorier har en bred kunskap i ämnet skapats. Med denna insikt har 

en undersökningsguide skapats för att kunna inrikta analysen på det mest relevanta av det 

insamlade empiriska materialet. 
 

CSR - teori 

I analysen kommer apotekens CSR-arbete att analyseras utifrån Davis (1973) perspektiv på 

CSR. Alltså är utgångspunkten det som företagen gör utöver det lagen kräver, filantropiska 

och etiska åtaganden. Även apotekens drivkrafter bakom CSR-arbetet kommer analyseras. 

 

Intressentteori 

I analysen ämnar vi att undersöka vilka intressenter apoteken i fråga har, och vilken 

prioritering dessa ges av företagen. 

 

Kommunikationskanaler 

Vi vill se om det finns skillnad i hur apoteken jobbar med implicit och explicit CSR samt om 

detta gör att deras kanaler för att sprida informationen är skiljer sig från varandra.  

 

Moment 22 

Vi ämnar undersöka hur företagen jobbar med falluckorna i CSR-marknadsföring. Hur de 

förhåller sig till riskerna som kommunikation av CSR-arbetet medför. 

 

Intressentinvolvering 

Med hjälp av Morsing och Schultz (2006) vill vi undersöka hur företagen jobbar med att 

involvera intressenter i deras CSR-arbeten. 
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Kapitel 3: Metod 

I detta kapitel kommer vald metod att presenteras och diskuteras. Vi kommer lägga fram för 

och nackdelar med de metodval som gjorts för att få en objektiv och rättvis bild.  

 

3.1 Kunskapsteoretisk utgångspunkt 

Det finns en mängd kunskapsteoretiska utgångspunkter en forskare kan ha. Vi ämnar inte föra 

någon omfattande diskussion kring dessa men anser att det är av värde för läsaren att få en 

uppfattning kring vår syn på kunskap i vår undersökning. Det är också vår kunskapsteoretiska 

utgångspunkt som ligger till grund för de metodval vi har gjort. Då vårt syfte är att undersöka 

om, och i så fall hur, CSR-strategierna på den svenska apoteksmarknaden påverkas av att 

företagen har olika ägare med olika intressen, är vår kunskapsteoretiska utgångspunkt 

interpretativistisk. Det innebär enligt Bryman och Bell (2011) att sanningen existerar i 

betraktarens ögon och inte kan särskiljas från den sociala kontexten. CSR handlar till stor del 

om ideologi och värderingar hos individer. Vi vill nå ökad förståelse för hur ägarintresse 

påverkar ett bolags verksamhet snarare än förklara en absolut och objektiv sanning.  
 

3.2 Ansats 

Även när det gäller relationen mellan teori och empiri kan forskaren ha olika utgångspunkter. 

Det två vanligast förekommande ansatserna är induktiv och deduktiv ansats. Den deduktiva 

ansatsen används då forskaren gör en genomgång av existerande teori och bildar hypoteser 

som sedan testas genom en empirisk undersökning. Vår uppsats grundar sig på befintliga 

teorier som exempelvis Morsing och Schultz kommunikationsstrategier men vår uppsats har 

inte som motiv att bekräfta eller förkasta teorierna utan motivet är att undersöka CSR-

strategier med hjälp av teorierna. Detta ger oss inslag av den deduktiva ansatsen. Vid induktiv 

ansats är förhållandet det motsatta. Forskaren utgår då från undersökningen av ett fenomen 

och bildar nya teorier baserade på undersökningens resultat. Den induktiva ansatsen är mer 

passande då vårt valda problemområde är specifikt och relativt outforskat. Den är ändå inte 
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helt förenlig med vår studie eftersom vi till stor del utgått från teorin i vår problematisering 

och använder teorin i analysen. 

 

Då vi har inslag från både den deduktiva ansatsen och den induktiva ansatsen har vi valt att 

arbeta utifrån en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen lämpar sig bra för vår studie då vi 

vill se underliggande mönster i hur olika företag arbetar med CSR-strategier. Den insamlade 

empirin kombineras med vår teori och vi tillåts att röra oss mellan de två på ett flexibelt sätt 

och behöver då inte vara låsta i en induktiv eller deduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen 

lämpar sig väl för detta och är en vanlig ansats när de kommer till fallstudier (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  

3.3 Forskningsmetod 

Då vårt syfte är att undersöka om och hur ägarintresse påverkar CSR-strategier har vi valt en 

kvalitativ forskningsmetod. Den kvantitativa metoden söker efter information som kan 

värderas och mätas numeriskt medan den kvalitativa snarare används när forskaren vill 

generera ökad förståelse för ett fenomen (Björklund & Paulsson, 2003; Bryman & Bell, 

2011). Vi anser därför att en kvalitativ metod är mer passande för vår undersökning. För att 

kunna besvara vår frågeställning krävs förståelse för företagsledarnas syn på intressenter, 

kommunikation och förhållande till ägarna. En numerisk undersökning med kvantitativ metod 

på detta ämne hade kunnat vara en undersökning där vi jämför deras avkastning på deras 

CSR-projekt eller en enkätundersökning där vi frågar kunder om hur de väljer produkter 

beroende på hållbarhetsarbete. Vi har valt att inte följa detta spår då det är väldigt svårt att 

bevisa om CSR är lönsamt och sådana undersökningar görs ständigt. Den svenska 

apoteksmarknaden hade varit ett för litet urval för en kvantitativ metod och då hade vi behövt 

utöka urvalet. Att utöka urvalet till andra länder och marknader var inte ett alternativ för oss 

då apoteksmarknaden skiljer sig stort mellan länder och andra marknader inte har samma 

egenskaper som den svenska apoteksmarknaden. Vi anser att den svenska apoteksmarknaden 

är passande för att analysera CSR-strategier. Metoden för vår studie är således av kvalitativ 

karaktär. Vi anser inte att det är möjligt att mäta respondenternas tankar kring CSR numeriskt, 

eller att det finns en objektiv sanning för hur ägarintresse påverkar CSR-arbetet i en 

organisation. Vad som är kvalitativ forskning är emellertid mer svårdefinierat och vilken 

forskningsdesign som följer ett kvalitativt förhållningssätt är inte självklart (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Bryman och Bell (2011) redogör för vissa generella drag som är typiska för 
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den kvalitativa forskningen. De menar att större fokus läggs på ord än på siffror och att den 

kunskapsteoretiska utgångspunkten ofta är interpretativistisk, vilket också är i linje med vår 

undersökning. 
 

Kritiken som förs fram kring den kvalitativa metoden handlar också till stor del om bristen på 

generaliserbarhet i slutsatserna och att bristen på kategorisering och struktur leder till att 

forskarens subjektivitet påverkar resultaten (Bryman & Bell, 2011). Vi är medvetna om att 

kvalitativ forskning har dessa brister som måste hanteras. Subjektiviteten behandlas genom att 

vi i detta kapitel redogör för vårt tillvägagångssätt och genom att vi motiverar de val vi gjort 

vid utförandet av vår undersökning. Genom att tydligt presentera vår forskningsdesign och 

vår analysmodell har vi reducerat risken för subjektivitet i vår insamling och bearbetning av 

empirin. Vad gäller generaliserbarheten är vi medvetna om att den är låg vid den här typen av 

kvalitativa fallstudier. Vårt mål är emellertid inte att presentera en universal sanning för hur 

ägarintresse påverkar CSR-strategier i apoteksbranschen. Eftersom apoteksbranschen fyller en 

viktig funktion i samhället och är en stor bransch så anser vi att våra slutsatser är 

betydelsefulla även om de inte med lätthet kan överföras till andra branscher. 

3.4 Multipel Fallstudie 

För att förstå hur CSR-strategierna på den svenska apoteksmarknaden påverkas av olika ägare 

har vi valt att arbeta med fallstudie som undersökningsdesign. Fallstudien är mycket populär 

inom företagsekonomi och den ger möjlighet att undersöka fall på ett ingående och detaljrikt 

vis. Det negativa med fallstudier är bristen på generalisering. Fallstudier kan inte 

generaliseras till den större populationen då ett fall inte sägs vara representativt (Bryman & 

Bell, 2011). Detta är inget problem för oss då vårt mål inte är att kunna generalisera utöver 

vår undersökningskontext. Detta betyder då att vårt resultat mycket väl kan användas vid 

liknande undersökningar som är i samma kontext (Yin, 2013). 

 

För att kunna se skillnader lättare och för att kunna bekräfta eller avfärda teorier enklare är 

denna studie en multipel fallstudie. En multipel fallstudie, eller flerfallstudie, går in på djupet 

på varje enskilt fall samtidigt som en kvalitativ jämförelse mellan fallen genomförs. Att 

studera tre fall skapar en djupare förståelse för apoteksbranschen i Sverige samtidigt som vi 

får en inblick i hur ägarintresse kan påverka CSR-strategier. Den komparativa fallstudien 

underlättar forskningen för att den på ett lättare sätt kan visa under vilka former en teori håller 
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och när den inte gör det, på det sättet underlättar den multipla fallstudien analysen (Bryman & 

Bell, 2011). Det är svårt att uppnå en hög grad av överförbarhet på fallstudier med ett 

begränsat urval. Detta ses ofta som en av de negativa aspekterna av kvalitativ forskning men 

för att öka överförbarheten och motverka denna negativa aspekt har en multipel fallstudie 

gjorts vilket ökar överförbarheten (Yin, 2013). 

3.5 Datainsamling 

I denna studie används både primär- och sekundärdata. Vi har först och främst använt oss av 

semi-strukturerade kvalitativa intervjuer och sedan kompletterat med sekundärdata från 

företagens hemsidor, annonser och rapporter. Detta har vi gjort dels för att bygga en tydligare 

bild av företagen och dels för att säkerhetsställa att all information är tillförlitlig. Denna 

metod kallas triangulering och används för att öka trovärdigheten i forskningen. 

3.5.1 Primärdata 

Intervjuerna är semi-strukturerade för att vi vill ha en flexibel intervju då för mycket struktur 

gör intervjun för mekanisk och intervjupersonens perspektiv blir för låst (Ryen, 2004). För lös 

struktur gör att intervjun lätt kan ledas från ämnet. Den semi-strukturerade intervjun gör att vi 

kan be om förtydliganden om vi inte förstår något eller om vi vill ha mer specifika svar. Vi 

har en intervjuguide för att vi på förhand visste vilken information vi ville få och för att det 

underlättar analysen av svaren. Det är också bra för att inte sväva för långt från ämnet. 

Intervjuguiden säkerställer att materialet som samlas in inte snedvrids genom frågor som inte 

är neutrala och som riskerar att försämra kvaliteten på undersökningen. (Ryen, 2004; Bryman 

& Bell, 2011). Intervjuguidens frågor utformades med hjälp av teorierna för att kunna ge ett 

svar på syftet, där vi ibland fick göra förtydliganden under intervjuerna för att få ett tydligare 

och konkretare svar. Intervjuerna har gjorts över telefon, främst på grund av att det är det mest 

kostnadseffektiva och tidseffektiva alternativet både för oss och för respondenterna (Bryman 

& Bell, 2011). Vi anser dock inte att telefonintervjuer är ett sämre alternativ än direkta 

intervjuer. Det kan vara lättare för respondenterna att svara på känsligare frågor när de är 

ensamma i en miljö de känner sig trygga (Bryman & Bell, 2011). Eftersom vi inte är erfarna 

intervjuare är det också lättare för oss att ställa tuffa frågor över telefon. Till sist kan 

intervjuer över telefon bidra till att intervjun sköts mer effektivt då mindre tid går åt till 

artighetsfraser och annat som inte rör själva intervjun. Nackdelen med telefonintervjuer är 
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främst att vi inte kunnat avläsa våra respondenters kroppsspråk och på det sättet avgöra om 

det är något som verkar osäkert eller obehagligt (Bryman & Bell, 2011). Vi har emellertid 

varit noga med att skriva in osäkerhet och långa pauser i transkriberingarna från intervjuerna. 

Vi har också vid alla intervjuer spelat in med två telefoner och en dator för att minimera 

risken för tekniska problem under eller efter intervjuerna.  
 

De vanligaste invändningarna mot kvalitativa intervjuer är att verkligheten är mer komplex än 

vad som oftast målas upp. Den kvalitativa forskningsintervjun anses ibland vara 

ovetenskaplig, snedvriden och subjektiv samt att den inte är generaliserbar då det är för få 

respondenter (Bryman & Bell, 2011). Som tidigare nämnts är vi medvetna om att kvalitativ 

forskning har dessa brister som måste hanteras. Subjektiviteten reduceras genom att vi i detta 

kapitel redogör för vårt tillvägagångssätt och genom att vi motiverar de val vid gjort vid 

utförandet av vår undersökning. Genom att tydligt presentera vår forskningsdesign och vår 

analysmodell reducerar vi risken för subjektivitet i vår insamling och bearbetning av empirin. 

3.5.2 Sekundärdata 

Utöver telefonintervjuerna använder vi också sekundärdata i form av årsredovisningar och 

hållbarhetsredovisningar för att styrka de kvalitativa intervjuerna samt för att komplettera 

informationen. Vi har valt årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar för att de ses som 

viktiga dokument. De har bra räckvidd bland intressenter och har en hög trovärdighet. Vi har 

även granskat apotekskedjornas hemsidor samt deras sociala medier.  
 

Sekundärdata innebär att datan inte har framställts av oss själva utan att insamlandet har 

utförts av andra. Sekundärdata är mindre kostsamt och tids effektivare vilket gör att vi kan 

ägna mer tid åt litteratursökning, analys och tolkning i större grad (Bryman & Bell, 2011). 

När sekundärdata samlas in bör forskare ställa ett antal kontrollfrågor för att säkerhetsställa 

att datan är tillförlitlig med bra relevans, reliabilitet, validitet och precision. (Lundahl & 

Skärvad, 1999) Dessa är: 
 

• Finns det sekundärdata av det slag studien handlar om? 

• Är datan tillgänglig? 

• Hur kan dessa data användas för att belysa och besvara studiens problemställning? 
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Årsredovisningar ingår i offentlighetsprincipen vilket gör att datan finns tillgänglig i hög grad 

och med stor tillförlitlighet. Studier liknande denna har gjorts med snarlika 

insamlingsmetoder därmed anser vi metoden som tillförlitlig. 
 

3.5.2.1	  Mediascanning	   

För att verifiera det som sagts i intervjun samt se hur apoteken använder sig av 

kommunikationskanalerna har vi utfört en form av mediascanning. Detta har gjorts genom att 

undersöka apotekens hemsidor, facebook-konton, instagram-konton samt twitter-konton. Vi 

har valt dessa då alla tre är aktiva på respektive media. Undersökningen fortsatte med att se 

vad som faktiskt skrivs i medierna för att kunna avgöra vilka kommunikationsstrategier som 

används. För att minimera risken för subjektivitet i scanningen har den utförts på samma sätt 

på alla konton och hos alla apotek. Det är den övergripande bilden vi är ute efter samt se vad 

som publiceras och kunna använda detta i analysen.  

3.6 Vårt urval 

De kvalitativa intervjuer som har genomförts är med Apoteket AB, Kronans Apotek och 

Apotek Hjärtat, ett från offentlig sektor och två från privat sektor. Detta har gjorts för att få 

djup förståelse för hur arbetet kring CSR ser ut i de tre organisationerna. Dessa apotek är de 

tre största apoteksaktörerna på den svenska marknaden och är relativt jämbördiga 

storleksmässigt, både till antalet anställda och antalet butiker. Vi anser att likheten på 

företagen är viktigt i urvalet för att kunna göra en rättvis bedömning av deras CSR-arbete och 

för att se om det finns skillnader som beror på att ägarna skiljer sig åt. Detta är i linje med vad 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) argumenterar för om urval. I och med 

att vi undersöker CSR-arbete beroende på ägarnas intressen, är det viktigt att studieobjekten 

är så lika som möjligt i alla andra avseenden (Esaiasson et al., 2007). 
 

För kvalitativa intervjuer finns det olika sätt att genomföra valet av respondenter (Bryman & 

Bell, 2011). För att ge läsaren en bredare förståelse för hur urval kan gå till ger vi här en 

övergripande bild över de metoder som finns. Dessa underbygger också argumenten för 

urvalet i denna studie. 

 



	   35	  

Det första som Bryman och Bell (2011) beskriver är bekvämlighetsurvalet. Ett exempel på 

detta är när forskarna är bundna till att företaget själva väljer ut vilka det är som ska delta i 

intervjun och svara på frågorna. Forskare som använder sig av bekvämlighetsurval motiverar 

detta genom att frågan gällande representativitet inte är lika viktig vid kvalitativa studier som 

i kvantitativa (Bryman & Bell, 2011). Den andra typen av urval som Bryman och Bell (2011) 

beskriver är snöbollsurval, även kallad kedjeurval. Denna urvalsmetod används vanligen när 

det är svårt att sätta några specifika ramar för urvalet. Ett exempel på detta är när forskaren 

börjar med att fråga personer inom det tänkta området om de vet vilka som kan passa för 

intervjun (Bryman & Bell, 2011).  

 

Vår avsikt i denna studie är att undersöka hur ägandet påverkar CSR-arbetet i Apoteket AB, 

Apotek Hjärtat samt Kronans Apotek. Då vi inte ämnar nå statistiskt generaliserbar kunskap 

blir vikten av slumpmässigt urval därför mindre än vid kvantitativa studier (Ryen, 2004). Vår 

prioritet har istället varit att hitta personer som innehar en relevant position inom företaget för 

att kunna besvara våra frågor. Vår urvalsmetod blev då en form av snöbollsurval. Vår första 

kontakt var att maila apoteken i fråga och be att få prata med någon som ansvarar för 

hållbarhetsfrågor. Av Apoteket AB och Kronans Apotek fick vi då kontaktuppgifter till 

personer med relevant position. Från Apotek Hjärtat fick vi inget svar på mailet och hittade då 

istället hållbarhetsansvarig genom deras hemsida.  
 

Det viktiga för oss har inte heller varit antalet intervjuer, utan snarare att kvaliteten och 

omfattningen på svaren i de intervjuer som gjorts varit tillfredställande. Detta beskrivs av 

Ryen (2004) som den viktigaste faktorn i kvalitativa studier och ligger även till grund i hur vi 

har prioriterat i vårt urval. I enlighet med Trosts (2005) rekommendationer har vi letat efter 

attraktiva attribut hos våra respondenter, i vårt fall att deras arbete inkluderar CSR och att de 

är med i utformningen av apotekens CSR-strategier. 
 

3.7 Analysmodell 

För att kunna sortera och analysera den insamlade datan har intervjuerna transkriberats. Sedan 

påbörjades analysarbetet med det Bryman och Bell (2011) benämner tematisk analys genom 

kodning. För att få en överblick av materialet lästes transkriberingarna genom ett antal 

gånger. Därefter noterades koder i intervjuerna. Koder beskriver Bryman och Bell (2011) som 
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nedbrytning och jämförelse av datan för att finna återkommande begrepp och beskrivningar 

som respondenterna givit. Dessa begrepp kategoriserades sedan och kopplingar mellan dem 

identifierades. 
 

Kodningen har skett genom identifiering av nyckelord i respondenternas svar utifrån de olika 

kategorierna i vår intervjuguide, CSR, intressenter, kommunikation och ägande. Efter att 

nyckelorden identifierats delades de in i olika teman för att vi lättare skulle få en överblick av 

vad de olika apoteken anser vara viktigt. Utifrån våra teman har sedan analysen utförts genom 

att vi jämfört de olika apotekens CSR-arbete och vilken betydelse deras ägare har i det 

arbetet.  
 

Ett alternativ för oss var att använda oss av grundad teori i analysen av vårt empiriska 

material. Grundad teori består till stor del också av kodning och målet med analysen hade då 

blivit att skapa nya teorier om hur ägandet påverkar CSR-arbetet i organisationer. För att 

använda oss av grundad teori i empiriinsamlingen och analysen hade vi dock varit tvungna att 

frigöra oss helt från tidigare teorier. Det hade inte varit en lämplig väg för oss eftersom dessa 

har varit viktiga för att vidga vår förståelse om hur CSR-arbete sker i organisationer. Vi har 

därför valt att använda oss av tematisk analys där vi tagit hjälp av tidigare teorier om CSR, 

intressenter och kommunikation. Arbetet med att identifiera och analysera mönster i den 

insamlade datan har gjorts med hjälp av vår teori.  
 

3.8 Kvalitet 

Två vanliga begrepp för att bedöma kvaliteten i kvantitativ forskning är reliabilitet och 

validitet. De används som utvärderingsverktyg för metoden. Vår forskning är däremot 

kvalitativ och i enlighet med Guba och Lincoln (1994) har vi därför valt två alternativa 

verktyg. Guba och Lincoln (1994) anser att begreppen trovärdighet och autencitet är viktigare 

när forskaren intar en icke positivistisk kunskapssyn. 

Trovärdighet delas in i fyra underrubriker för att förenkla framställandet: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. Begreppet autencitet delas i sig upp i fem 

underrubriker: rättvis framställning, ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk 

autencitet och taktisk autencitet. 
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Begreppet trovärdighet berör hur verkligheten framställs av oss, hur vi lägger fram våra 

påståenden och vår fakta i studien. Verkligheten kan se annorlunda ut i olika betraktares ögon 

(Bryman & Bell, 2011). För att denna studie ska få hög trovärdighet har följande åtgärder 

gjorts. Vi har kontinuerligt fått ta del av konstruktiv kritik från handledare om vårt arbete och 

vår arbetsprocess. Under arbetets gång har vi även diskuterat vår studie med andra studenter 

där vi lämnat feedback på andras uppsatser samt fått ta del av feedback på vår egen studie. Vi 

har även använt triangulering, det innebär att vi har använt både primära datakällor i 

intervjuer samt dubbelkollat den informationen med sekundära datakällor. Att använda flera 

metoder på samma område hjälper oss att få en djupare förståelse för området. Alla intervjuer 

har spelats in och transkriberats för att inte missa något i intervjuerna samt för att kunna få en 

klarare bild av deras svar. Kritiker hävdar att kvalitativ forskning inte kan vara objektiv. För 

att minska risken till subjektiva bedömningar har under alla intervjuer alla tre författare 

närvarat. Vi har även försökt att vara så objektiva som möjligt i framställningen av resultat 

och analys, en kontinuerlig handledning och opponering från andra studenter har hjälpt oss 

med den arbetsprocessen då vi fått ta del av andras infallsvinklar på studien. För att höja 

pålitligheten och överförbarheten i vår studie är vårt tillvägagångsätt väl beskrivet och 

appendix I innehåller vår intervjuguide. Att resultatet blir samma vid en annan tidpunkt är 

dock svårt att säga då hållbarhetsarbete ständigt utvecklas och det som är CSR idag kan vara 

lagstadgat imorgon. 

Förutom trovärdighet beskriver Guba och Lincoln (1994) att kvalitativ forskning bör bedömas 

utifrån autencitet. Autencitetbegreppet består i sin tur av fem kriterier: rättvis bild, ontologisk 

autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. 

Sammanfattningsvis berör dessa kriterier huruvida forskningen presenteras på ett sätt som 

speglar respondenternas svar och till vilken grad forskningen kan användas av 

respondenterna. Vi bedömer autenciteten i vår forskning som hög och vi har genom hela 

processen varit noga med att inte leda respondenterna eller förvränga deras ord. Våra resultat 

kan också hjälpa respondenterna att bättre förstå deras situation eftersom apoteksbranschen 

består av relativt få stora aktörer och vår undersökning omfattar de tre största 

apotekskedjorna. Med hjälp av vår undersökning kan respondenterna få en klar bild över hur 

deras CSR-strategi ser ut i förhållande till de största konkurrenterna och på så sätt få en bättre 

bild över vad de gör bra, vad som kan förbättras och vilken roll ägarintresse spelar i 

utformandet av CSR-arbetet. 
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Kapitel 4: Empiri 

I empirikapitlet redovisas insamlad data från både sekundära och primära källor. Först ges 

en överblick av de tre apoteken och deras nuvarande ställning. Sedan presenteras datan från 

intervjuerna under de fyra kategorierna, CSR, intressenter, kommunikation och ägande för att 

få en röd tråd genom intervjuerna. Vi kommer även ge en presentation av apotekens roll i den 

digitala världen för att komplettera intervjun och veta vad de faktiskt använder medierna till. 

Sist presenteras empiri som samlats in från tidigare studier som gjorts kring apotekens CSR-

arbete. 

4.1 Apoteken i siffror 

I nedanstående ruta presenteras relevanta siffror för respektive apotek. Dessa är tagna ur 

Apoteket AB:s årsredovisning för 2015, Kronans Apoteks årsredovisning 2014 samt Apotek 

Hjärtats årsredovisning 2015. Kronans Apoteks siffror för 2015 har vid denna tidpunkt inte 

släppts, vilket gör att vi utgått från den senaste årsredovisningen som fanns tillgänglig.  
 

 Apoteket AB Apotek Hjärtat Kronans Apotek 

Ägare Regeringskansliet (SE) ICA Gruppen (SE) Oriola KD (FI) 

Grundat 1971 2009 2009 

Total Omsättning2 19599 MSEK 12290 MSEK 6853 MSEK 

Marknadsandel 33% 31% 21% 

Antal Anställda 3318st 3113st 2193st 

Antal Apotek 372st 390st 304st 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Omsättningen inkluderar även försäljning till vården och är inte rättvisande när vi jämför 
detaljhandeln.  
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4.2 Intervjuer 

Apoteket AB:s respondent är Anna Rogmark. Hon har jobbat på Apoteket AB sedan 2005 och 

har sedan 2010 främst arbetat med juridiska frågor samt miljö och hållbarhet. Rogmark är 

också en del av Apoteket AB:s ledning. Apotek Hjärtats respondent är miljöchef Hanna 

Flygar som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kronans Apoteks respondent är Andreas 

Rosenlund och är kommunikationsdirektör. Han arbetar främst med publika relationer men 

har under den senaste tiden också arbetat med CSR-frågor. 

4.2.1 CSR 

4.2.1.1	  Apoteket	  AB 

Apoteket AB:s CSR-arbete är mycket viktigt, enligt Anna Rogmark. Sedan 2013 har de 

koncentrerat sitt hållbarhetsarbete inom de fem områdena hälsa, sortiment, miljö, mångfald 

och lönsamhet. Hon förklarar att det viktigaste området är hälsa, då det är detta begrepp som 

hela Apoteket AB:s affärsidé kretsar kring. 

 

“Hela vår affärsidé, hela vår vision, är ett liv i hälsa” - Anna Rogmark. 
 

Dessa fem områden ska genomsyra organisationen för en långsiktig lönsamhet och ett hållbart 

samhälle. Det är också mycket viktigt att Apoteket AB säkerställer kvaliteten hos de 

leverantörer de har genom kontroller och besök. Leverantörerna ska arbeta ansvarsfullt och 

följa Apoteket AB:s uppförandekod. De säkerställer också upphandlingen av 

transportsamarbeten för att de ska hålla en miljövänlig standard. För att kunna bedriva bra 

CSR-arbete och ett lönsamt företag anser också Apoteket AB att det är viktigt med duktiga 

medarbetare och att de anställda är motiverade. 

 

Apoteket AB:s hållbarhetsarbete är något som de ser som en konkurrensfördel och även en 

del av sin varumärkesstrategi. Det är en utmaning att försöka nå ut med budskapet till 

omvärlden. Rogmark understryker också att hon inte vet om det är hållbarhet som ligger till 

grund för kundens val av apotek. Hon säger att det är ofta det apotek som ligger närmst som 

kunden tenderar att gå till men också att det är viktigt att reflektera över varför kunden väljer 

att gå in på ett visst apotek. Rogmark menar att det kan ha att göra med läget, att kunden 

känner igen apoteket i fråga, att kunden har kunskap om detta apotek eller att kunden inte bryr 
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sig alls om vilket apotek han eller hon handlar på. Idag går det mer och mer mot att 

hållbarhetsstrategin är en del av varumärkesstrategin. Apoteket AB vill integrera 

hållbarhetsarbetet i allt de gör för att hela bolaget ska tro på att lönsamheten växer om 

företaget drivs på ett hållbart sätt. Det finns två utmaningar för alla företag, den första är hur 

hållbarhetsarbetet integreras i verksamheten och den andra är hur detta arbete ska 

kommuniceras till allmänheten. 

4.2.1.2	  Apotek	  Hjärtat 

Apotek Hjärtats CSR-arbete är mycket integrerat med de hållbarhetsmål som ICA Gruppen 

har, vilket gör att ägaren är en stor faktor i hållbarhetsarbetet. De har tre övergripande CSR-

mål som hela koncernen arbetar mot. Det första målet är att ha stor kontroll i riskländer som 

de har produktion i samt att leverantörerna i dessa länder ska vara socialt reviderade. Andra 

målområdet är att de har ett miljökvalitetssystem som 80% av deras leverantörer av egna 

märkesvaror följer. Tredje målet är, enligt Hanna Flygar, att gruppen satt ett väldigt högt 

klimatmål, de ska vara klimatneutrala till 2020. För Apotek Hjärtat innebär detta bland annat 

att stort fokus ligger på att sänka energiförbrukningen i hela företaget och att öka andelen 

varor som anses vara hållbara val. Hållbara val betyder att de varor som säljs ska vara till 

exempel ekologiska, miljömärkta eller etiskt märkta. För att driva detta tar Apotek Hjärtat 

fram egna märken och produkter som anses vara hållbara val. 

 

Apotek Hjärtat påpekar också att det finns frågor som apoteken inte har någon makt över. 

Läkemedelsförmånen innebär till exempel att de måste tillhandahålla likvärdiga 

läkemedelsalternativ till lägsta pris, och just där tas inte hållbarhetsfrågor i beaktning alls. 

Hanna Flygar fortsätter med att förklara att de istället sätter stor fokus på att de receptfria 

läkemedlen som säljs ska vara så hållbara som möjligt. Just nu är Apotek Hjärtat uppe i en 

process där de försöker lyfta fram de bästa alternativen, men understryker att detta är mycket 

komplext. Hon fortsätter förklara att de ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer. Alla 

leverantörer till deras egna märken och en stor del av resterande har skrivit på Apotek Hjärtats 

uppförandekod. I denna är hållbarhetsfrågor, så som miljö och sociala förhållanden, en stor 

del.  

 

“Hållbarhetsarbete är en kedjereaktion, kunderna efterfrågar det av apoteken, så vi (Apotek 

Hjärtat) måste efterfråga det av våra leverantörer.” - Hanna Flygar 
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I linje med detta ska Apotek Hjärtat börja använda sig av hållbarhetsredovisning 2016 för att 

följa upp sitt hållbarhetsarbete, vilket länge har varit del av ICA Gruppens sätt att redovisa. 

Apotek Hjärtat anser att hållbarhetsarbetet både är en konkurrensfördel och att det också är 

integrerat i deras varumärkesstrategi. De är ett stort företag som vill ta ansvar, men samtidigt 

är det ett konkurrensmedel. Apotek Hjärtat påpekar också att hållbarhetsfrågor är viktigt för 

många vid val av arbetsplats, vilket gör att dessa frågor också blir ett sätt att locka till sig 

kompetent personal. 
 

4.2.1.3	  Kronans	  Apotek	   

Andreas Rosenlund förklarar att hållbarhetsarbete för Kronans Apotek handlar om att vara en 

god samhällsmedborgare och att ta ansvar för det Kronans Apotek gör. Det konkreta CSR-

arbete som utförs består bland annat i att de säljer produkter med diverse miljömärkningar 

samt att de i skrivande stund utformar ett program för att minska sin miljöpåverkan. De är 

också medlemmar i olika föreningar och deltar i projekt som strävar efter ett bättre samhälle, 

exempelvis Farmaceuter utan gränser och Äntligen jobb. 
 

Rosenlund förklarar att deras hållbarhetsarbete skulle kunna vara en konkurrensfördel på 

marknaden, men att de inte riktigt har använt arbetet på det sättet. Det är ett område de kan bli 

väsentligt bättre på, tycker Rosenlund. Han förklarar också att det är svårt att utvärdera varför 

kunden väljer ett visst apotek, att det ofta är platsen som är avgörande. Kronans Apotek har 

också varit för dåliga på att kommunicera sitt CSR-arbete för att de ska kunna säga att det är 

en del av deras varumärkesstrategi, men detta är någonting de vill bli bättre på. Han fortsätter 

med att understryka att företaget är bättre på att kommunicera sitt CSR-arbete internt för att 

informera och motivera medarbetarna. 

4.2.2 Intressenter 

4.2.2.1	  Apoteket	  AB 

Angående intressenterna betonar Apoteket AB kunden som den viktigaste intressenten. I och 

med att apoteksbranschen karaktäriseras av konkurrens sedan några år tillbaka så har kunden 

blivit den intressent som är viktigast att hantera. De flesta mätningar som utförs fokuserar på 

kunden och hur nöjd kunden är med bemötandet och utbudet i butikerna. Det är också kunden 

som beskrivs som den intressent som har både störst makt och mest rätt att påverka 

verksamheten. Både den individuella kunden och kundorganisationer benämns som viktiga 
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målgrupper. Framväxten av sociala medier har också gjort att en missnöjd kund kan få stora 

konsekvenser för vilket apotek kunderna väljer att gå till, och därför har det blivit extra viktigt 

att lyssna på kundernas åsikter och önskemål.  
 

Utöver kunderna beskrivs också myndigheter och lagstiftare som en betydelsefull intressent 

som har stor makt att påverka Apoteket AB:s verksamhet. Myndigheterna kan ägna sig åt mer 

eller mindre detaljstyrning vilket påverkar utvecklingsmöjligheterna för Apoteket AB. Det är 

därför viktigt att aktörerna i apoteksbranschen hela tiden för en dialog med myndigheterna för 

att se till att apoteken ges möjligheter att utveckla marknaden och sina verksamheter. Om 

detaljstyrningen blir för omfattande så begränsar det Apoteket AB:s möjligheter att utvecklas 

och locka kunder genom erbjudanden. För att konkurrensen på marknaden ska fungera på ett 

bra sätt och gynna kunderna är det viktigt att detaljstyrningen inte blir för omfattande, enligt 

Anna Rogmark. 

 

4.2.2.2	  Apotek	  Hjärtat 

Hanna Flygar på Apotek Hjärtat tycker att kunderna är den intressent som påverkar dem mest. 

Både den enskilda kunden men också patientorganisationer och pensionärsorganisationer. 

Hon nämner också att de är angelägna om att ha en dialog med den övriga sjukvården. 

Kunden är den absolut viktigaste intressenten enligt Flygar då apoteksbranschen är en så 

kundnära bransch. Det är också kunderna som har störst makt att påverka Apotek Hjärtat i och 

med att de kan välja vart de vill spendera sina pengar. Lagstiftare och myndigheter är också 

en intressent som ställer krav på Apotek Hjärtat men det är vad kunden signalerar som står i 

fokus. 
 

4.2.2.3	  Kronans	  Apotek	   

Även Andreas Rosenlund på Kronans Apotek beskriver att kunden är den intressent som har 

störst påverkan på verksamheten. Att behålla kunder genom att se till att de känner ett stort 

förtroende för Kronans Apotek är det absolut viktigaste. Det är kunderna som har både störst 

makt och störst rätt att påverka verksamheten. Det är också kunderna som ställer mest krav på 

kvalitet, tillgänglighet och att rådgivningen de får är korrekt och av hög kvalitet. 

 

Utöver kunderna nämns leverantörerna som en viktig intressent för Kronans Apotek. Att 

hantera relationerna med leverantörerna beskrivs som både viktigt och utmanande på grund av 
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apoteksbranschens speciella karaktär där apoteken är skyldiga att erbjuda många läkemedel. 

Dessutom kommer 70-75 procent av omsättningen från receptbelagda läkemedel och där är 

priset, distributionen och faktureringen reglerad. Detta gör relationen till dessa leverantörer 

speciell men extra viktig att hantera eftersom misslyckanden i relationen kan göra att lagen 

inte efterföljs. Den relativt tunga regleringen gör också att Kronans Apotek nämner 

myndigheter och politiker som viktiga intressenter eftersom de har stor påverkan på hur 

verksamheten bedrivs. Myndigheterna har stor makt över verksamheten då de har makten att 

stänga apotek eller straffa de med böter, men också för att de reglerar marknaden. Andreas 

Rosenlund menar också att det faktum att samhället subventionerar läkemedel gör att 

samhället har en legitim rätt att också ställa krav på hur apoteken agerar. Viktigast är dock 

kunderna.  

4.2.3 Kommunikation 

4.2.3.1	  Apoteket	  AB 

Apoteket AB jobbar med reklam för att nå ut och berätta om Apoteket AB för samhället. Det 

handlar ofta inte om att nå ut med nya produkter utan det kan handla om att berätta för 

intressenter om tjänster som de tillhandahåller, eller om andra sätt att köpa deras produkter. 

Anna Rogmark poängterar däremot att reklamen är till för att övertyga kunden om att använda 

deras apotek och deras tjänster för sina apoteksärenden. Apoteken säljer samma receptbelagda 

läkemedel och liknande produkter i allmänhet, därför bli tjänster runtomkring 

läkemedelsförsäljningen viktig. Det är också det Apoteket AB fokuserar på i sin reklam. Det 

blir inte lika många besök på ett apotek som i en livsmedelsbutik, därför är det viktig för 

Apoteket AB att visa vilka tjänster och unika produkter de erbjuder på andra sätt än de 

traditionella sätten som till exempel livsmedelsbutiker använder, berättar Rogmark. Vilken 

säsong det är påverkar också vilka kampanjer som prioriteras. Kampanjer om solkräm 

lanseras innan sommaren och allergimedicin på våren. Anna Rogmark berättar också att 

Apoteket AB har blivit mer strategiska i sin kommunikation, det har blivit viktigare att 

signalera vem som är avsändaren till reklamen nu när det finns konkurrens på marknaden. 

Hon poängterar dock att staten som ägare inte påverkar deras kampanjer på något sätt, 

Apoteket AB har samma krav på sig som konkurrenterna. Det statliga ägandet beskrivs 

emellertid som en fördel i hållbarhetsarbetet eftersom staten har drivit det i många år och är 

en erfaren ägare när det kommer till att driva hållbarhetsfrågor. Rogmark konstaterar vidare 
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att hon upplever högre krav från allmänheten på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, men 

också att hon tror att detta är något de flesta företagen upplever. 

 

När det kommer till att involvera intressenter så använder Apoteket AB enkätundersökningar 

och andra kundmätningar ute på apoteken. Sedan är kunddialoger en naturlig del av 

verksamheten och apoteken försöker fånga upp kundsynpunkter löpande. I de fall kunderna är 

missnöjda med produkter eller kvalitetskontroller kommuniceras det internt på Apoteket AB 

för att beslut om förbättringar ska kunna ske centralt. Det sker också en viss dialog med 

myndigheter även om Apoteket AB:s möjligheter att påverka dem är mer begränsade.  

 

4.2.3.2	  Apotek	  Hjärtat 

Apotek Hjärtat gör också reklam främst i syfte att sälja mer produkter och tjänster genom att 

bygga ett starkt varumärke. Det huvudsakliga budskapet i reklamarbetet är att lyfta fram hälsa 

som den viktigaste komponenten. Apotek Hjärtat nämner dock att de vill väva in frågor om 

hållbarhet i den mån det är möjligt i reklamen för att stärka bilden av dem som ansvarfulla i 

CSR-frågor. De har också haft specifika CSR-reklamkampanjer för att till exempel öka 

allmänhetens medvetenhet om läkemedels påverkan på miljön. Som exempel nämns en 

reklamkampanj där personer erbjöds möjligheten att adoptera en tvåkönad mört. Kampanjens 

syfte var att skapa diskussion kring effekterna av att hantera läkemedel på fel sätt och öka 

mängden överblivna läkemedel som återlämnas till apoteken. Kampanjen beskrivs som 

lyckad eftersom mängden återlämnade läkemedel ökade markant och de fick en utgångspunkt 

att samtala om de här frågorna på sina apotek. 

 

De kanaler som används för reklam överlag och för majoriteten av CSR-kommunikationen är 

Apotek Hjärtats hemsida och sociala medier. Kampanjen om adoption av tvåkönade mörtar 

drevs till exempel på företagets sociala medier. Även här jobbar de med att väva in CSR-

kommunikationen i andra reklamkampanjer. Apotek Hjärtat kommer också från och med 

2016 ingå i ICA Gruppens GRI-rapportering. Detta beskrivs som ett tydligt sätt att 

kommunicera vad bolaget faktiskt gör i CSR-frågor men ses inte primärt som ett medel för 

marknadsföring och kommunikation. Att det blir mer fokus på siffror i och med 

rapporteringen är positivt för att det underlättar processen att sätta upp tydliga mål att arbeta 

mot i hållbarhetsarbetet. 
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Apotek Hjärtat upplever att hållbarhetsfrågor har blivit viktigare och viktigare men vill inte 

beskriva det som att pressen ökat utan snarare som en naturlig utveckling. Med tanke på att 

Apotek Hjärtat är en stor kedja och hela tiden växer beskriver de att det är en förutsättning 

idag att ta ett stort samhällsansvar och att det vuxit fram helt naturligt. De beskriver också att 

ICA Gruppen länge har jobbat med de här frågorna och att det efter ICA Gruppens uppköp av 

Apotek Hjärtat känns självklart att Apotek Hjärtat ska fortsätta hålla en hög nivå på 

hållbarhetsarbetet. 

 

Apotek Hjärtat beskriver också att det främst är anställda och kunder som involveras i CSR-

arbetet. Medarbetarna beskrivs som en viktig intressent i hållbarhetsarbetet och det förs en 

ständig dialog med anställda angående vilka frågor de tycker är viktiga i CSR-arbetet. 

Kunderna nämns dock som den viktigaste intressenten att involvera i den här typen av frågor. 

Apotek Hjärtat har upprättade system där apoteken ska rapportera in synpunkter från kunder 

som sedan når huvudkontoret och ledningen och där är frågor som rör CSR en viktig del. 

Apotek Hjärtat har också en kundklubb och en stor kundpanel där CSR-frågor ofta diskuteras 

och där kunderna får ge input om vad de värderar som viktigt och var de vill se ett ökat 

engagemang från Apotek Hjärtat. Arbetet utformas ofta så att Apotek Hjärtat gör en 

omvärldsanalys som sedan testas i kundpanelen för att se huruvida analysen överensstämmer 

med kundernas uppfattningar. 

4.2.3.3	  Kronans	  Apotek 

Enligt Andreas Rosenlund arbetar Kronans Apotek främst med reklam i kommersiellt syfte, 

för att öka försäljningen genom att visa kunderna vilka produkter Kronans Apotek har att 

erbjuda. Vilka produkter som blir utvalda för reklamprojekt beror på vad leverantörer har att 

erbjuda och vilken säsong det är. På våren är det pollensäsong, då är det vanligt att reklamfri 

allergimedicin. 

 

När det kommer till att kommunicera hållbarhetsarbetet säger Rosenlund att de jobbar mycket 

med hållbarhet men att de har försummat att kommunicera ut arbetet. Rosenlund säger att 

Kronans Apotek ska bli bättre på att kommunicera ut det de redan gör. Han upplever inte 

någon ökning i kommunikationskrav från samhället utan snarare att kraven har förändrats. 

Enligt Rosenlund så har det under monopoltiden varit mer krav på att produkter ska fungera 

och mindre på hållbarhet. Granlund tror att funktion fortfarande är det absolut viktigaste, om 

en produkt blir upplevd som sämre än en annan produkt överlever den inte på marknaden 
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oavsett hur hållbar den är. Kronans Apotek involverar intressenter i deras hållbarhetsarbete 

med hjälp av policyer och codes of conduct. De består av krav som Kronans Apotek ställer på 

leverantörerna och behandlar både etiska frågor och miljöfrågor. Leverantörerna måste leva 

upp till dessa krav för att få göra affärer med Kronans Apotek.  
 

Rosenlund säger att Kronans Apotek kommer att använda sociala medier, tv-reklam och on-

site-marketing, alltså sina apotek, för sin hållbarhetskommunikation. Kronans Apotek har 

inga planer på att börja med hållbarhetsredovisning. Enligt Rosenlund så har de inte någon 

hållbarhetsredovisning på grund av att de inte måste. Han menar också att på grund av att 

Kronans Apotek ägs av ett finskt bolag så är det inte samma påtryckningar att ha en 

hållbarhetsredovisning. Förhållandena i Sverige och Finland är olika. Rent generellt är 

hållbarhet inte lika aktuellt i Finland som det är i Sverige, säger Rosenlund. 

4.2.4 Ägande 

4.2.4.1	  Apoteket	  AB 

Enligt Rogmark är det varken en fördel eller nackdel att vara ägt av staten. Möjligtvis så 

väger det positiva över då staten alltid har varit väldigt engagerade i hållbarhetsarbete, vilket 

också genomsyrar Apoteket AB. Som ägare sätter staten upp vissa krav, som att alla dess 

företag ska agera föredömligt med tydliga, uppföljningsbara mål som är integrerade i 

verksamheten. De kräver också att företagen ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt 

GRI, vilket de gör integrerat i sin årsredovisning. Detta gör att staten har ett tydligt krav på 

CSR-arbete inom Apoteket AB. 
 

“Jag tycker att staten är väldigt tydlig på kravet på att driva hållbarhetsarbetet” - Anna 

Rogmark 
 

Rogmark förklarar vidare att staten inte väljer eller plockar ut vilka hållbarhetsprojekt som 

Apoteket AB ska satsa på och understryker att det är företagsledningen samt styrelsen som 

känner företaget bäst. Det är därför hos dem själva beslutsprocessen ligger. Något som 

Rogmark vill poängtera är att Apoteket AB inte är statligt styrt utan statligt ägt. Hon 

understryker att de lever under samma regelverk som deras konkurrenter och måste följa de 

föreskrifter och lagar som finns kring allt från läkemedel till marknadsföring.  
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4.2.4.2	  Apotek	  Hjärtat 

Ägarna är mycket involverade i hållbarhetsarbetet. Även om det är Apotek Hjärtats 

ledningsgrupp som fattar besluten så finns ett stort stöd från ägarna, enligt Hanna Flygar. Det 

finns ett stöd som går genom hela organisationen och inom ICA Gruppen finns det en uttalad 

hållbarhetsstrategi som följs, men denna lägger sig inte på detaljnivå utan är mer 

övergripande. Apotek Hjärtat fortsätter och förklarar att de gynnas mycket av den erfarenhet 

ICA Gruppen har av hållbarhetsarbete, och att de har lärt sig mycket av ägaren. Just nu är det, 

som tidigare nämnts, stort fokus från ICA Gruppens sida på energibesparing som ingår i de tre 

koncernmålen som diskuterats tidigare i intervjun. Det är också nytt att Apotek Hjärtat ska 

rapportera enligt GRI, vilket är ett krav från ICA Gruppens sida. Apotek Hjärtat tror att alla 

kundnära företag, oberoende av om det är privat eller statligt ägt, måste arbeta med 

hållbarhetsfrågor i och med att de tror att kunderna efterfrågar det. 
 

4.2.4.3	  Kronans	  Apotek 

När det gäller ägarnas roll i Kronans Apoteks CSR-arbete är den, enligt Andreas Rosenlund, 

relativt liten. Beslut angående CSR delegeras till stor del till dotterbolagen. Kronans Apotek 

lanserar till exempel ett nytt hållbarhetssystem som går ut på att sänka deras miljöpåverkan 

och där har inte ägarna varit involverade alls. Däremot berättar Andreas Rosenlund att när det 

gäller rena välgörenhetsprogram så tas de besluten ofta av ägarna då de vill de ha 

koncernövergripande engagemang. Han tror också att Kronans Apoteks CSR-arbete, i 

synnerhet redovisningen av CSR-arbetet, påverkas till stor del av att ägarna är baserade i 

Finland och börsnoterade på Helsingforsbörsen. Kronans Apotek har, till skillnad från 

Apoteket AB och Apotek Hjärtat, ingen hållbarhetsredovisning. Andreas Rosenlund förklarar 

detta med att reglerna ser annorlunda ut i Finland och att CSR inte är lika aktuellt där som det 

är i Sverige. 

4.3 Apoteken i den digitala världen 

4.3.1 Apoteket AB 

Apoteket AB är Sveriges enda apotek som är 100 % ägt av Svenska staten. Företaget styrs 

efter svenska och internationella lagar som berör branschen (Apoteket AB, 2016). Staten 

sätter också riktlinjer samt ägaranvisningar som Apoteket AB följer (Apoteket AB, 2016). 

Bland de anvisningar som finns beskrivs bland annat att Apoteket AB fram till 30 juni 2016 är 
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skyldig att fortsätta bedriva läkemedelsförsörjning om den specifika orten behöver det 

(Apoteket AB, 2016). 

 

På Apoteket AB:s hemsida finns fliken “Hållbar utveckling”, där läsaren får ta del av de 

riktlinjer och ståndpunkter Apoteket AB har kring sitt hållbarhetsarbete. De beskriver att det 

är inom hälsa, sortiment, miljö, jämställdhet och lönsamhet som de arbetar med sitt CSR-

arbete. Detta för att det är där Apoteket AB anser att de kan och gör mest påverkan (Apoteket 

AB, 2016). Deras uttryckta vision är “Ett liv i hälsa”, vilket genomsyras i många delar på 

hemsidan. Det går bland annat att läsa om att “det ska vara enklare att må bra”, vilken är en 

återkommande fras på både hemsidan och i broschyrer (Apoteket AB, 2016). Detta genomförs 

med hjälp av bland annat kompetenta medarbetare, förbättrad användning av läkemedel samt 

en strävan efter sundare levnadsvanor (Apoteket AB, 2016). 

Apoteket AB har en utförlig uppförandekod som de förväntar sig att både leverantörer och 

underleverantörer rättar sig efter. Denna innefattar, utöver de legala krav som ställs på 

Sveriges apotek, en beskrivning av hur Apoteket AB ska jobba för ett hållbart företagande. 

Värna om miljön, jobba för mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor, mångfald och jämlikhet, 

omsorg om djur samt antikorruption och affärsetik är de områden som omfattas av 

uppförandekoden (Apoteket AB, 2015). Apoteket AB ser hållbart företagande som en 

förutsättning för långsiktig lönsamhet (Apoteket AB, 2015). 

 

På Apoteket AB:s facebooksida (2016) får läsaren ta del av diverse kampanjer och en stor del 

kretsar kring företagets hållbarhetsarbete. De publicerade kampanjerna berör främst åkommor 

så som pollenallergi eller hur man ska skydda sig mot förkylningar. Det är få 

produktrelaterade reklamkampanjer. Det samma gäller Apoteket AB:s instagramkonto (2016), 

dock är det något mer fokus på produkter här. På Twitter (2016) står det i beskrivningen att de 

ska finnas tillgängliga under helgfria dagar och twittra om hälsa, levnadsvanor och läkemedel. 

Det är tillsynes ingen produktreklam i flödet utan det som diskuteras är främst information 

kring hälsa, välmående och nyheter i branschen. I alla kanaler publicerar de sina olika 

nomineringar samt utmärkelser, många av dem är kopplade till hållbarhet. I april 2016 fick 

Apoteket AB utmärkelsen “Sveriges mest hållbara varumärke 2016”, vilket uppmärksammas i 

deras kommunikationskanaler (Hemsida, Facebook, Twitter och Instagram). De interagerar 

med sina kunder via ett kundforum på sin hemsida dit alla kan vända sig med synpunkter och 

åsikter om förbättringar kring hållbarhet och kvalité (Apoteket AB, 2016). 
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4.3.2 Apotek Hjärtat 

Apoteket Hjärtat är sedan januari 2015 helägt av ICA Gruppen (Apotek Hjärtat, 2016). ICA 

Gruppen är ett helsvenskt holdingbolag som främst är verksamma inom dagligvaruhandeln 

(ICA Gruppen, 2016). Bolaget har tydliga hållbarhetsmål som det går att ta del av i deras 

årsredovisning. Dock omfattas inte deras portföljbolag, exempelvis Apotek Hjärtat, av dessa 

hållbarhetsmål (ICA Gruppen, 2015). Inte heller i hållbarhetsredovisningen 2015 ingår 

Apotek Hjärtat, men enligt intervjun med Hanna Flygar kommer de att integreras i denna 

under år 2016 och då även omfattas av ICA Gruppens hållbarhetsmål. På Apotek Hjärtats 

hemsida är de tydliga med att de, liksom resten av Sveriges apotek, agerar under samma 

regler och lagar som innan avregleringen av marknaden. Det finns en tydlig flik där läsaren 

får ta del av deras samhälls- och miljöarbete (Apotek Hjärtat, 2016). Visionen är att vara 

framtidens apotek med Sveriges ledande hälsoerbjudande. Genom att ha hållbar utveckling, 

där vikt läggs vid sociala och miljörelaterade frågor, och långsiktig ekonomisk utveckling i 

åtanke ämnar Apotek Hjärtat nå visionen (Apoteket Hjärtat, 2016). De lägger extra stor vikt 

vid egenkontroll av produkter och ingredienser för att se till att miljö- och samhällspåverkan 

är så liten som möjligt (Apotek Hjärtat, 2016). Detta gäller inte minst för Apotek Hjärtats 

egna produktlinjer, Apolosophy och Apotek Hjärtat. 
 

Alla Apotek Hjärtats leverantörer av egna märkesvaror har skrivit under företagets 

uppförandekod för att säkerställa att leverantören uppfyller Apotek Hjärtats krav (Apotek 

Hjärtat, 2016). Vilka detta är eller vilka som inte har skrivit under avtalet framgår inte på 

hemsidan. Uppförandekoden innefattar bland annat FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, barns rättigheter samt en del av ILO:s (Internationella arbetsorganisationens) 

konventioner. Detta säkerställs genom kontroller hos de leverantörer som skrivit under 

(Apotek Hjärtat, 2016). 
 

Apotek Hjärtat är aktiva på en rad olika sociala medier så som facebook, instagram och 

twitter med flera. På Apotek Hjärtats facebooksida (2016) får besökaren ta del av pågående 

och kommande kampanjer samt erbjudanden. De visar också informationsfilmer, för tillfället 

(21/4-2016) informeras det om hur du lindrar pollenbesvär. Det ges också information kring 

Apotek Hjärtats arbete tillsammans med FN samt en länk där du som kund kan skänka pengar 

till FN:s barnkonvention. Instagram- och twitterkontot (2016) har ett liknande koncept med en 

mix av information, hälsotips och reklamkampanjer. Mycket information och erbjudanden 
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kretsar kring deras egna produktlinjer Apolosophy och Apotek Hjärtat. I alla kanaler finns 

möjlighet att ställa frågor direkt till Apotek Hjärtat och få svar genom kommentarer eller bli 

kontaktad direkt. 
 

4.3.3 Kronans Apotek 

Kronans Apotek är ett apotek som är helägt av Oriola KD holding, vilket i sin tur är ägt av 

Oriola KD Corporation som är ett finskt bolag noterat på Helsingforsbörsen. Oriola KD 

bedriver detaljhandel och grossist- och distributionsverksamhet i Sverige, Finland och 

Baltikum. Oriola KD är en av de största apoteksgrossisterna i Sverige (En besk medicin, 

2013). 
 

Det skrivs inte mycket om hållbarhetsarbete på Kronans Apoteks hemsida men det 

framkommer att Kronans Apotek jobbar för att erbjuda miljövänliga produkter och att ställa 

krav på sina leverantörer och samarbetspartners (Kronans Apotek, 2016). De har grön el och 

miljövänliga lampor på alla sina apotek och arbetar ständigt med att transporten av varor ska 

effektiviseras (Kronans Apotek, 2016). De har kvalitetskontroller på sina produkter där de 

undersöker miljöpåverkan när de kommer till sammansättning, tillverkning och transporter. 

Leverantörerna måste följa Kronans Apoteks uppförandekod, ha ett aktivt miljöarbete samt 

följa gällande lagstiftning. 
 

Kronans apotek gör som många andra företag idag och har en närvaro på sociala nätverk. 

Både på Facebook, Twitter och Instagram gör Kronans Apotek (2016) dagliga uppdateringar. 

Dessa handlar om allt från hur mascara appliceras till finansiell information om företaget. På 

deras facebooksida (2016) är det mycket fokus på reklam och kändissamarbeten där olika 

produkter och märken presenteras. Deras twitterkonto (2016) fokuserar mer på händelser i 

organisationen än faktisk reklam, till exempel företagsuppköp, nya chefer eller 

läkemedelsinformation.  

4.4 Fair Trade Center 

I detta avsnitt presenterar vi empiri från en tidigare studie som gjorts kring apoteken och deras 

CSR-arbete. Empirin i detta avsnitt hämtas från Fair Trade Centers rapport “En Besk 
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Medicin” från 2013 som är en omfattande granskning av hur de svenska apotekskedjorna 

arbetar med hållbarhetsfrågor. I rapporten undersöks de åtta största kedjorna i Sverige men 

eftersom vårt fokus är på de tre största har vi endast valt ut information som är specifik för 

Apoteket AB, Apotek Hjärtat samt Kronans Apotek. 

 

4.4.1 Apoteket AB 

I Fair Trade Centers (2013) rapport framgår att det är Apoteket AB:s styrelse som beslutar om 

bolagets hållbarhetsstrategier och att ledningsgruppen ansvarar för att satta hållbarhetsmål 

uppnås. I rapporten beskrivs också att Apoteket AB är transparenta i sitt arbete och att det går 

lätt att finna deras hållbarhetspolicy via hemsidan samt att de redan 2004 började rapportera 

sitt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI. Angående Apoteket AB:s hållbarhetspolicy beskrivs 

främst uppförandekoden mot leverantörer av icke receptbelagda produkter eftersom 

möjligheten att påverka leverantörerna av receptbelagda läkemedel är begränsade på grund av 

hårda regleringar. Fair Trade Center (2013) menar att Apoteket AB har en omfattande 

uppförandekod som följs upp noggrant genom kvalitetskontroller som utförs årligen. 

Medarbetare hos Apoteket AB informeras och utbildas i hållbarhetspolicyn genom 

internutbildningar och kommunikation via bolagets intranät. I rapporten beskrivs även 

förordningen om apotekens producentansvar som innebär att alla apotek är skyldiga att ta 

emot överblivna läkemedel från konsumenter, oavsett var läkemedlen inhandlats. Apoteket 

AB samlade 2012 in 356 ton läkemedel. 
 

4.4.2 Apotek Hjärtat 

Eftersom Apotek Hjärtat genomgått stora förändringar sedan 2013 med en ny ägare är 

informationen i Fair Trade Centers rapport en aning utdaterad. Det framgår emellertid, liksom 

i vår intervju med Apotek Hjärtats representant, att de jobbar ständigt med sin uppförandekod 

och att de för varje år sätter upp mål för hur stor del av leverantörerna som lever upp till 

kraven. Alla leverantörer av egna märken uppfyller kraven och av resterande leverantörer 

växer andelen som uppfyller kraven för varje år. Apotek Hjärtat beskriver också i rapporten 

att de inte kommunicerar hållbarhetspolicyn internt men att de planerar att utveckla en del av 

intranätet som ska behandla hållbarhetsfrågor. Vidare beskrivs i rapporten att Apotek Hjärtat 
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är en del av ett projekt tillsammans med den svenska innovationsmyndigheten Vinnova som 

går ut på att göra läkemedelsförpackningar mer miljövänliga. 
 

4.4.3 Kronans Apotek 

Fair Trade Center (2013) beskriver i sin rapport att Kronans Apotek kommunicerar viss 

information om läkemedel och miljö på sin hemsida men att inga hållbarhetspolicyer finns 

tillgängliga. Den information som finns är dessutom relativt svår att finna. Ansvaret för CSR-

frågor hos Kronans Apotek ligger hos ledningsgruppen. Även Kronans Apotek har en 

uppförandekod som bygger på internationella förordningar. Vidare framgår i rapporten att 

Kronans Apotek inte utför kvalitetskontroller men att de förbehåller sig rätten att göra det. 

Inga brister i uppförandekoden hade dock påträffats 2013. Hållbarhetspolicyn kommuniceras 

internt till de avdelningar som ansvarar för inköp och externt kommuniceras den i mötet med 

leverantörer. Om det skulle upptäckas brister i uppförandekoden skulle Kronans Apotek 

överväga att utesluta den aktuella produkten ur sortimentet. Kronans Apotek jobbar också 

aktivt för att sälja fler miljömärkta produkter och för att påverka branschens hållbarhetsarbete 

genom diverse branschorganisationer. 
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Kapitel 5: Analys 

I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av vårt teoretiska ramverk. Utgångspunkten 

ligger i vår definition av CSR, det hållbarhetsarbete som företaget gör utöver vad lagen 

kräver. 
 

5.1 CSR i apoteken 

I respondenternas svar och i mediascanningen kan vi se vissa skillnader i hur apoteken arbetar 

med och ser på CSR. Alla apoteken engagerar sig i hållbart arbete som sträcker sig längre än 

det lagen kräver, ett gemensamt exempel är att de engagerar sig i diverse hjälporganisationer. 

Apoteket AB strävar efter att arbeta hållbart inom de fem områdena hälsa, sortiment, miljö, 

mångfald och lönsamhet. Lönsamhet faller utanför vår analysram i och med att vår definition 

inte omfattar ekonomiskt ansvar. Direktivet kommer från ägarna och styrelsen, vilka är 

mycket engagerade i hållbarhetsarbetet. Apotek Hjärtat har också tydliga mål med sitt 

hållbarhetsarbete och tillsammans med ägarna, ICA Gruppen, försöker de hålla arbetet 

integrerat i hela koncernen. Detta skiljer sig från hur Kronans Apoteks ägare, Oriola KD, ser 

på CSR då de delegerar dessa beslut ner till dotterbolagen. De beslut som tas på koncernnivå 

gällande CSR är bland annat välgörenhetsprojekt.  

 

Det framgår tydligt att ägarna har satt upp olika mål och är olika engagerade i företagens 

hållbarhetsarbete. Om vi jämför detta med toppen på Carrolls pyramid kan vi placera 

apoteken i de olika begreppen. Ren välgörenhet, vilket Kronans Apotek talar för i intervjun, 

faller inom ramen för filantropi i pyramiden. Det hållbarhetsarbete Apoteket AB och Apotek 

Hjärtat ägnar sig åt drar sig mer åt det etiska hållet, då de till stor del vill och försöker 

uppfylla kraven på hållbarhet som kommer från samhället. Ett exempel är att både Apoteket 

AB och Apotek Hjärtat använder sig av hållbarhetsredovisning (i Apotek Hjärtats fall börjar 

dem med detta 2016) vilket enligt respondenterna kommer från tryck av samhället på att vara 

mer transparenta. Dock är det viktigt att ha i åtanke att vi inte vet om Apotek Hjärtat hade 

börjat hållbarhetsredovisa om de inte blivit uppköpta av ICA Gruppen, vilket också är ett 

tecken på att ägaren har stort inflytande på CSR-arbetet. Både Apoteket AB och Apotek 

Hjärtat ser CSR som en del av sin varumärkesstrategi och ett konkurrensmedel vilket gör att 
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dessa begrepp blir en naturlig drivkraft till hållbarhetsarbetet. Detta är i enighet med Davis 

(1973) som framhäver hållbarhetsarbetets vikt vid uppbyggandet av varumärket. Kronans 

Apoteks arbete kan vi mer hänföra till Smith (2003), att CSR är det rätta att göra. Detta är 

också i linje med tanken kring att Kronans Apotek placeras högst upp i Carrolls pyramid, i 

filantropi-rutan, de anser helt enkelt att det hållbarhetsarbete de ägnar sig åt är moraliskt rätt.  
 

Vi kan inte se några distinkta skillnader i jämförelsen mellan statligt och privat ägda apotek, 

varken vid vilken typ av CSR eller vilka drivkrafterna är bakom arbetet. Dock kan vi tydligt 

se att ägaren har en stor påverkan på hur organisationen jobbar med CSR. De bolag som har 

ägare som är engagerade och ställer stora krav på CSR-arbetet har ett mer etiskt perspektiv på 

CSR och drivs mer av att kommersialisera arbetet för att stärka sina positioner på marknaden. 

5.2 Apotekens syn på intressenter 

Enligt Mitchell et al. (1997) är de viktigaste intressenterna de som innehar flest av attributen 

makt, legitimitet och angelägenhet. Gemensamt för samtliga apotekskedjor är att kunden 

beskrivs som den intressent med mest makt och med störst legitimitet att påverka 

lönsamheten. Detta utfall anser vi vara naturligt i och med att alla tre apoteken faktiskt livnär 

sig på försäljning, vilket då leder till stor kundorientering. Om kundernas behov inte 

tillfredsställs hotas bolagens existens. Samtliga apotekskedjor nämner också myndigheter och 

lagstiftare som en intressent med mycket makt eftersom de reglerar marknaden och kan 

dessutom ta beslut om att stänga apotek eller utfärda vikten till de apotek som inte sköts enligt 

regelverket. Samtliga respondenter anser att det är viktigt att föra en dialog med myndigheter 

och att engagera sig på olika sätt för att vara med och påverka förutsättningarna för 

branschen. 

I svaren hittar vi dock en del skillnader. Kronans Apotek är den enda av apoteken som 

framhäver leverantörer som en intressent med mycket makt och stor möjlighet att påverka. En 

anledning till att Kronans Apotek lyfter fram leverantörer som en viktig intressent kan vara att 

det är genom dessa Kronans Apotek kan påverka sitt hållbarhetsarbete mest då själva 

produktionen av många farmaceutvaror har stor påverkan på samhälle och miljö. Att Kronans 

Apotek prioriterar leverantörer högre än Apoteket AB och Apotek Hjärtat kan också vara för 

att de inte kommersialiserar sitt CSR-arbete i lika hög grad. Fokusen är därför större bakåt i 

värdekedjan och inte på vilket CSR-arbete kunderna efterfrågar. En annan bidragande faktor 
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till detta kan vara att Kronans Apoteks ägare själva är en grossist. Leverans av farmaceutvaror 

är en av de största delarna av Oriola KD:s kärnverksamhet. Detta kan vara en påverkande 

faktor som gör att Kronans Apotek ser leverantörer som en viktig intressent med mycket 

makt. I övrigt ser apotekskedjornas prioritering kring intressenter väldigt lika ut. Kunden står 

i fokus och det är kundens krav som är viktigast att tillmötesgå. De har både störst makt och 

störst legitimitet att påverka apoteken eftersom att apoteken är helt beroende av att kunderna 

väljer dem för att överleva. 

Den mest utmärkande intressenten är med andra ord kunderna, och detta gäller för alla tre 

apoteken. Det är ingen av intressentgrupperna som innehar alla tre attributen, vilket gör att 

ingen definieras som definitiv intressent av apoteken. Den grupp som har störst potential till 

att bli definitiv intressent är kunder om dessa skulle få ett brådskande krav. I skrivande stund 

innehar dem makt och legitimitet vilket gör dem till en dominant intressent. Eftersom 

attributet angelägenhet är tidsberoende kan detta som tidigare skrivits ändras snabbt, vilket 

gör att kunder eller kundorganisationer snabbt kan få ett angeläget krav på apoteken. Ett 

sådant krav skulle till exempel kunna vara tillgänglighet eller krav på en viss medicin.  

 

5.2.1 Ägarna som intressent 

Som tidigare beskrivits i uppsatsen så har den kritik som riktats mot CSR främst handlat om 

att det är fel att förvänta sig att företag ska ta ansvar för fler intressenter än ägarna. Sternberg 

(2000) och Friedman (1970) menar att ett företags enda ansvar är att generera största möjliga 

vinst till ägarna och följa lagen. Vi anser dock att vår undersökning visar på att dessa åsikter 

är omoderna och dåligt förankrade i verkligheten. På den svenska apoteksmarknaden ser vi 

tydligt att företagen tar ett större ansvar än enbart det ekonomiska och det juridiska. I många 

fall är det dessutom ägarna som ställer krav på bolagen att de ska ta detta ansvar. Ett bredare 

intressentperspektiv och CSR behöver således inte stå i motsats till ägarnas intresse. 
 

Vi kan se i vår undersökning att de olika ägarna till apotekskedjorna påverkar CSR-arbetet i 

olika grad. Regeringen, som ägare för Apoteket AB, har tydliga krav kring 

hållbarhetsstrategier och kräver av sina bolag att de ska arbeta aktivt med CSR-relaterade 

frågor samt rapportera det arbetet i enlighet med GRI. Staten som ägare har varit tidigt ute 

med att implementera CSR-strategier i sina bolag. Apoteket AB beskriver också att det har 
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varit en fördel i just CSR-arbetet att vara statligt ägt eftersom ägarna hela tiden stöttat det 

arbete som gjorts. De är dock från Apoteket AB:s sida noga med att poängtera att de 

konkurrerar på samma villkor som alla andra och att staten inte utnyttjar sin makt för att 

gynna Apoteket AB. Ur CSR-synpunkt kan vi se att ägarna har stor makt att påverka, frågan 

är bara om de väljer att göra det eller inte. Staten och ICA Gruppen väljer att utnyttja sin makt 

i bolagen genom att implementera strategier som genomsyrar organisationerna. Oriola KD 

borde ha samma makt att påverka CSR-strategin i Kronans Apotek, men har valt att avstå till 

viss del.  

 

Apotek Hjärtats ägandesituation liknar den för Apoteket AB på många sätt. De beskriver 

också att ägarna är en intressent som ställer stora krav på hållbarhetsarbetet och att de 

påverkar genom att utarbeta övergripande strategier som sedan implementeras av 

dotterbolagen. Hållbarhetsarbetet pågick även innan ICA Gruppen tog över som ägare men de 

ställer ännu högre krav på både utförande och rapportering av hållbarhetsarbetet. Detta 

välkomnas av Apotek Hjärtat som tror att bolaget kan bli mer konkurrenskraftigt om de tar ett 

stort samhällsansvar. Då är det viktigt att känna ett starkt stöd från ägarna eftersom de är en 

stark intressent. 

 

Situationen i Kronans Apotek ser något annorlunda ut då deras ägare är baserade i Finland. 

Deras ägare utövar inte lika stor makt över CSR-arbetet som regeringen och ICA Gruppen. 

Vad gäller filantropiska projekt finns ofta koncernövergripande direktiv men det mesta av 

Kronans Apoteks CSR-arbete överlämnas till den lokala ledningsgruppen. Att Kronans 

Apoteks ägare inte engagerar sig i CSR-arbetet och ställer krav på det i samma utsträckning 

har också påverkat strategin för arbetet. Ledningsgruppen arbetar med CSR-frågor men det 

som görs används inte som en del i varumärkesbyggandet eller för att bli mer 

konkurrenskraftiga. Engagerade ägare som ställer krav och ger direktiv kring hur CSR-arbetet 

ska utföras verkar leda till ett mer omfattande CSR-arbete och ett större fokus på att 

kommersialisera det. 

5.3 Kommunikationskanaler 

Den tydligaste distinktionen mellan respondenterna i vår undersökning vad gäller vilka 

kanaler som används är att Kronans Apoteks CSR-arbete är mer implicit medan det för 

Apoteket AB och Apotek Hjärtat är mer explicit, enligt Matten och Moons (2008) definition. 
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Kronans Apotek kommunicerar sitt arbete internt för att stärka medarbetarna men säger att de 

kan bli bättre på att även externt kommunicera CSR-arbetet för att också använda det som en 

konkurrensfördel. Apoteket AB och Apotek Hjärtat å andra sidan är mer explicita i sin CSR-

kommunikation och annonserar en stor del av det arbete som görs. Både Apotek Hjärtat och 

Apoteket AB är också tydliga med att CSR-arbetet är en del av deras varumärkesstrategi och 

att de ser arbetet som en konkurrensfördel på marknaden. Huruvida dessa skillnader beror på 

ägarintresse är svårt att avgöra. Det finns inga tydliga skillnader mellan det statliga Apoteket 

AB och de privata bolagen Apotek Hjärtat och Kronans Apotek. Det är snarare så att det är 

Kronans Apotek som skiljer sig från de två andra bolagen. Detta beror troligtvis inte på att 

Kronans Apotek är privat ägt utan att huvudägaren är placerad i Finland. Där är inte kraven 

kring hållbarhetsarbete lika höga och Kronans Apotek har därför inga tydliga direktiv om hur 

deras CSR-arbete ska se ut och har inte heller en strategi kring hur det ska kommuniceras och 

användas på marknaden. 

 

En annan tydlig skillnad mellan bolagen vad gäller vilka kanaler som används i CSR-

kommunikationen är att Apoteket AB och Apotek Hjärtat arbetar med 

hållbarhetsredovisningar medan Kronans Apotek inte har några planer på att rapportera sitt 

hållbarhetsarbete. Apoteket AB var tidigast ut med detta vilket är en direkt följd av att de har 

regeringen som ägare. Apotek Hjärtat kommer under 2016 integreras i den nya ägaren ICA 

Gruppens GRI-rapportering. Båda dessa apotek implementerar med andra ord 

hållbarhetsredovisning efter tydliga direktiv från deras ägare. Detta visar på att staten legat 

lite före de privata bolagen i att implementera rapporteringssystem för det hållbarhetsarbete 

som utförs i företagen. 
 

I övrigt är kanalerna för kommunikation relativt lika mellan bolagen. Apoteket AB och 

Apotek Hjärtat kommunicerar mest och använder sig mycket av sina hemsidor och sociala 

medier för att kommunicera med kunder och andra intressenter. Kronans Apotek 

kommunicerar en liten men övergripande del av deras syn på CSR på sin hemsida men CSR-

strategin är i huvudsak implicit och den mesta kommunikationen sker internt. 

5.4 Moment 22 

Alla tre apotekskedjor gör reklam för samma ändamål, i kommersiellt syfte. De skiljer sig 

däremot åt innehållsmässigt. Kronans Apotek marknadsför främst för att sälja produkter. 
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Produkterna som marknadsförs väljs dels genom vad leverantörerna har att erbjuda den 

tidpunkten och dels vilken säsong vi befinner oss i. Många varor apoteken säljer är 

säsongsberoende. Både Apotek Hjärtat och Apoteket AB väljer också vad de marknadsför 

beroende på vilken säsong det är men reklamen från de två större kedjorna skiljer sig på andra 

sätt. Apoteket AB marknadsför till stor del sitt CSR-arbete samt vad de själva tillhandahåller 

för tjänster. Detta kan enligt Apoteket AB bero på att det är svårt att nå ut med budskapet på 

andra sätt i och med att kunderna inte besöker apotek särskilt ofta. Därför är marknadsföring 

via sociala medier och traditionell reklam bra alternativ för att nå ut till konsumenten med sitt 

CSR-arbete. 

 

Apotek Hjärtat gör reklam för att sälja produkter men försöker samtidigt att integrera sitt 

hållbarhetsarbete i reklamen. Apoteket AB har krav från regeringen på sig att jobba med 

hållbarhet enligt regeringens riktlinjer och samtidigt vara väldigt transparenta. Detta har färgat 

Apoteket AB mycket i sin kommunikation, Anna Rogmark uttrycker sig precis som Grankvist 

(2012) och säger att det finns ingen anledning att inte kommunicera sitt 

hållbarhetsengagemang. Både Apotek Hjärtat och Apoteket AB vill bli förknippade med 

hållbarhet och använda CSR-arbetet som en konkurrensfördel. Kronans Apotek tror inte att 

kunden väljer apotek på grund av vilket CSR-arbete de utför utan främst vilket apotek som 

ligger närmast. Det kan vara en av anledningarna till att Kronans Apotek inte valt att 

marknadsföra sitt CSR-arbete än. På denna punkt skiljer sig Kronans Apotek och Apotek 

Hjärtat åt stort. Apotek Hjärtat är övertygade om att kunden efterfrågar och kräver CSR-

arbete medan Kronans Apotek tror att funktion är av högre prioritet. Apoteket AB och Apotek 

Hjärtat upplever inte att vissa kanaler skulle lämpa sig bättre för CSR-marknadsföring än 

andra. Apoteket AB ser en risk i att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete då det kan finnas 

intresse från andra parter att visa att Apoteket AB inte håller vad de lovar. Men Anna 

Rogmark poängterar att detta också kan vara en möjlighet att förbättra CSR-arbetet. Apotek 

Hjärtat är inne på samma linje och menar att den enda risken skulle vara om de “friserade” sitt 

arbete för att se bättre ut än vad det är. Det vi har valt att kalla greenwashing i teorikapitlet. 

Detta kommer inte hända Apotek Hjärtat enligt Hanna Flygar för att deras målsättning med 

CSR-arbetet är äkta och uppriktigt. Detta går i linje med vad Bolsinger säger om ämnet och 

om hur General Electrics undviker greenwashing (Grankvist, 2012). Att CSR-marknadsföring 

genom sociala medier skulle leda till självcentrering är inget något av apoteken nämner. 

Miljöchefen på Apotek Hjärtat, Hanna Flygar, ser inte att hållbarhetsrapporteringen kommer 
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bli ett sätt att marknadsföra CSR, utan snarare ett sätt för Apotek Hjärtat att kunna sätta upp 

tydliga mål och lättare kunna följa dem. 

5.5 Apotekens involvering av intressenter 

Intressentinvolveringen handlar om hur företagen lyssnar och involverar intressenter i deras 

CSR-arbete. Vi kan se skillnader i vilka intressenter som involveras i CSR-arbetet samt i 

vilken grad dessa involveras. Alla apotekskedjor ser sig själva som starka förhandlare i sina 

leverantörsled vilket gör att de kan ställa höga krav på sina leverantörer. Alla tre är väldigt 

aktiva och involverar leverantörerna kontinuerligt i sitt hållbarhetsarbete. Apoteken arbetar 

med myndigheter och lagstiftare genom apoteksföreningen vilken alla tre apotekskedjor är en 

del ut av. De största skillnaderna ser vi i apotekens relation till sina kunder. Även här är 

skillnaden störst mellan Kronans Apotek och de andra två aktörerna. Kronans Apotek 

använder en informationsstrategi, kommunikationen går bara från dem själva. Gillar inte 

intressenterna vad Kronans Apotek gör får de sluta göra affärer med Kronans Apotek. 

Andreas Rosenlund exemplifierar med att berätta om vilka krav de ställer på sina leverantörer. 

Att Kronans Apotek använder denna strategi är väntat då det är den vanligaste strategin enligt 

Morsing och Schultz och för att Kronans Apotek dessutom inte marknadsför sitt 

hållbarhetsarbete i någon större utsträckning. Apotek Hjärtat däremot, som upplever att CSR-

arbete är ett större krav från kunden har implementerat en tvåvägs-kommunikationsstrategi 

med kanaler för intressenter att påverka CSR-arbetet. Apotek Hjärtat är på väg mot en 

involveringsstrategi med symmetriskt informationsutbyte men har inte riktigt nått dit än då 

det är mycket jobb med att integreras i ICA Gruppens hållbarhetsarbete. ICA Gruppen är den 

intressenten som är mest involverad i Apotek Hjärtats CSR-arbete men de arbetar också 

ständigt med att få input från kunden och anställda så att CSR-arbetet styrs i rätt riktning. 

Apoteket AB har också en två-vägskommunikation där de samlar in information genom 

enkäter och försöker föra kunddialoger ute på apoteken. Apoteket AB har ett kundforum där 

kunder kan lämna synpunkter på deras CSR-arbete och förslag på förbättringar. Apotek 

Hjärtat samlar in liknande information genom sociala medier där de ständigt interagerar med 

sina kunder. I takt med att sociala medier blir större och viktigare ökar också 

intressentinvolveringen. Apotek Hjärtat har använt detta verktyg och för en dialog med sina 

kunder på Facebook medan Apoteket AB och Kronans Apotek använder Facebook som en 

kanal för envägskommunikation. 
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Att Kronans Apotek skiljer sig från de övriga två när de kommer till kommunikationsstrategi 

är inte chockerande. De använder sig av en informationsstrategi där de ställer krav på sina 

leverantörer. Apotek Hjärtat och Apoteket AB är närmare en involveringsstrategi då kunder, 

ägare och leverantörer är delaktiga i att bestämma riktningen på hållbarhetsarbetet. Det som 

blir intressant att se är huruvida Kronans Apotek kommer ansluta sig till Apotek Hjärtat och 

Apoteket AB när det kommer till att involvera intressenter eller om de fortsätter på sin 

implicita strategi utan intressentinvolvering. 
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Kapitel 6: Slutsatser 

I detta kapitel ämnar vi föra en diskussion kring det resultat som tidigare presenterats samt 

vår analys. Vi kommer också presentera styrkor och svagheter i studien och argumentera för 

dessa. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning inom området som vi i denna studie 

inte har haft möjlighet att ha med.  

6.1 Resultat och Diskussion 

Vårt syfte är att öka förståelsen kring hur olika ägartyper påverkar ett företags CSR-strategi 

genom att utföra en fallstudie på den svenska apoteksbranschen. Detta innefattar företagens 

prioritering och involvering av sina intressenter samt hur de kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete.  

Vår frågeställning är: 

 

Påverkas CSR-strategierna hos företag av vilken typ av ägare de har, och i så fall hur? 
 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att ägarna och deras intressen påverkar apotekens 

CSR-strategier i hög grad. Huruvida en apotekskedja är statligt ägd eller inte verkar emellertid 

inte vara den viktigaste faktorn kring hur CSR-strategierna utformas och implementeras. De 

apotekskedjor vars CSR-strategier liknar varandra mest är statliga Apoteket AB och 

privatägda Apotek Hjärtat. Dessa kedjor har båda ägare som ställer stora krav på ett 

omfattande CSR-arbete och på rapportering av hållbarhetsmål. Engagerade ägare som också 

ställer krav leder till en mer explicit CSR-strategi som också inkluderar marknadsföring och 

kommunikation av det CSR-arbete som utförs i syfte att bli mer konkurrenskraftiga och bygga 

varumärken som förknippas med ansvarstagande och hållbarhet. Även den tredje 

apotekskedjan i vår studie, Kronans Apotek, arbetar med CSR-frågor. Hos Kronans Apotek är 

dock ägarna inte lika engagerade och ställer inte lika höga krav. Anledningen till detta tycks 

vara kulturella skillnader mellan länder, där Kronans Apoteks finska ägare inte upplever 

samma tryck från samhället att arbeta med CSR som de svenska ägarna till Apoteket AB och 

Apotek Hjärtat gör. Bristen på en ägare som ställer stora krav och är engagerade i CSR-

arbetet har lett Kronans Apotek till en mer implicit CSR-strategi. Mycket av det arbete som 

görs på hållbarhetsområdet används internt, men kommuniceras inte utåt och Kronans Apotek 
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använder det inte i sitt marknadsarbete för att bli mer konkurrenskraftiga. Kronans Apoteks 

drivkrafter att ägna sig åt CSR verkar helt enkelt vara att det är det rätta att göra. Hos 

Apoteket AB och Apotek Hjärtat, där trycket från ägarna är större, är drivkrafterna istället att 

använda CSR som ett sätt att stärka varumärket och sin position på marknaden.  

 

Att kraven att kommunicera eller arbeta med CSR inte är lika höga för Kronans Apotek som 

för de andra aktörerna kan bero på att Oriola KD inte har samma relation med den svenska 

allmänheten. Både ICA Gruppen och regeringen är närmare allmänheten och är till större grad 

beroende av allmänhetens uppfattning om deras verksamhet då de är närmare 

slutkonsumenten. Detta kan leda till att ICA Gruppen och regeringen ställer högre krav på 

sina dotterbolag än vad Oriola KD gör. Vi antar därför att det är viktigare för regeringen och 

för ICA Gruppen att de svenska slutkonsumenterna känner ett starkt förtroende för dem än 

vad det är för Oriola KD. Detta i sin tur leder då till att de ställer större krav på sina 

dotterbolag i CSR-frågor.  

6.2 Studiens Styrkor och Svagheter 

6.2.1 Trovärdighet  

Vi tycker att trovärdigheten i vår studie är god. Den största utmaningen vad gäller studiens 

trovärdighet har varit att samla tillräckligt mycket empiri för att kunna göra trovärdiga 

slutsatser. Eftersom de apotekskedjor vi undersökt är de tre största och tillsammans har 

kontroll över majoriteten av marknaden anser vi inte att ytterligare kedjor hade ökat 

trovärdigheten. Vi har därför valt att fokusera på att göra utförliga och noggranna analyser av 

de tre största, vilket vi anser varit tillräckligt för att dra trovärdiga slutsatser. Vidare anser vi 

att vi har förhållit oss objektivt i största möjliga mån genom hela arbetsprocessen. Detta har 

underlättats genom att vi varit tre stycken som ifrågasatt varandra och genom diskussion med 

handledare och andra studenter genom hela processen. Replikerbarheten och överförbarheten 

i studien är inte perfekt eftersom studien är kvalitativ och bygger till stor del på intervjuer 

med respondenterna. CSR är dessutom ett ämnesområde i ständig förändring och nya regler, 

lagar och förordningar uppkommer ständigt. Vi har emellertid beskrivit våra respondenter, vår 

intervjuguide och vår metod ingående för att stärka trovärdigheten i undersökningen. 

Slutsatsen, att ägarna spelar en stor roll i apotekskedjornas CSR-strategier men att det spelar 

liten roll huruvida de är statligt ägda eller privat ägda, bedömer vi därför som trovärdig. 
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6.2.2 Autencitet 

Vi har under hela arbetets gång varit noga med att presentera en rättvis bild av respondenterna 

och att inte förvränga deras ord. Vi har också varit tydliga med vad som är respondenternas 

ord och vad som är vår analys av den information vi fått från intressenterna. Vidare anser vi 

att autenciteten är hög för vi bidrar i våra slutsatser med ny information om hur apotekens 

CSR-strategier påverkas av ägarnas förutsättningar och engagemang. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Resultaten i denna studie öppnar för vidare forskningsområden. Vi har kommit fram till att 

ägarna spelar en stor roll i apotekskedjornas CSR-arbete men att det inte är av större betydelse 

om ägaren är statlig eller privat. Däremot verkar det finnas skillnader beroende på om ägaren 

är inhemsk eller baserad i utlandet. Att undersöka dessa skillnader mer utförligt skulle vara 

användbart för att ge en större förståelse av hur olika typer av ägare påverkar CSR-arbetet i 

svenska företag. En jämförelse mellan apotek på den europeiska marknaden hade också 

kunnat ge svar på om det finns skillnader mellan apoteks CSR-strategier beroende på vilket 

land de verkar i.  

 

Det hade också varit intressant att undersöka vilken betydelse ett starkt CSR-arbete har för 

kunderna till de svenska apoteken. Eftersom respondenterna i vår undersökning har olika bild 

av hur betydelsefullt CSR är för kunderna kan en sådan undersökning bidra med användbar 

information för alla företag som lägger resurser på CSR-frågor.  
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• Vad är din position? 

• Vad är dina främsta arbetsuppgifter? 

 

Tematisk fråga 

 

• Anser du att Hjärtat främst erbjuder en tjänst eller en produkt? 

 

CSR 

• Vad är hållbart företagande för Hjärtat? Hur definierar ni det? 

• Hur arbetar ni med hållbarhet? Konkreta exempel.  

• Ser ni ert hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel?  

• Är hållbarhetsarbetet en del av er varumärkesstrategi? 

 

Intressenter 

• Vilka intressenter påverkar Hjärtat mest?  

• Hur prioriterar eller rangordnar ni bland dessa?  

• Vilka intressenter har störst makt att påverkar er? 

• Vilka intressenter anser du har störst rätt att ställa krav på er? 

• Är det några intressenter som driver ett brådskande krav för tillfället? 

 

Kommunikation  

• Varför gör ni reklam?  

• Hur väljer ni kampanjer/reklamprojekt?  

• Hur kommunicerar ni ert hållbarhets-arbete? 

• Varför känner ni att ni måste kommunicera ert hållbarhetsarbetsarbete? 

• Upplever ni ökade krav att kommunicera ert hållbarhetsarbete? 

• Vilka verktyg, kanaler använder ni er av huvudsakligen i er kommunikation? 

o Varför?  

 

• Hur involverade är era intressenter i ert hållbarhetsarbete? För ni dialog med era 

intressenter? Hur ser den dialogen ut? 

• Varför har ni en hållbarhetsredovisning? 

 

Ägande 
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• Hur involverade är ägare/styrelsen i hållbarhets-strategierna? 

• Vilka krav ställs från ägare/styrelse? 

• Vilka direktiv har ni från ägare/styrelse att förhålla er till i hållbarhetsarbetet? 

• Hur skulle du säga att ert hållbarhetsarbete påverkas av att ni är privat ägda? 

 


