
Företagsekonomiska institutionen

Kurskod: FEKH29

Kursens titel: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå

Antal ord: 15 820

Varför certifieringar?
En marknadsföringsmässig undersökning kring syftet med certifieringar

Författare:

Emma Barnell, 980301

Oscar Gustavsson, 951109

Louise Hägg, 970606

Handledare: Annette Cerne



Innehållsförteckning
Abstract 3

Sammanfattning 4

Förord 5

1. Inledning 6
1.1 Bakgrund och problemformulering 6
1.2 Syfte och frågeställning 7

2. Teori och begrepp 8
2.1 Certifieringar 8
2.2 Carroll's pyramid och CSR 8

2.2.1 Corporate social responsibility 8
2.2.2 CSR som marknadsföring 10
2.2.3 Carroll's pyramid 10

2.3 The Triple Bottom Line Theory 13
2.4 The Stakeholder Theories 14
2.5 Marknadsföringskommunikation 16
2.6 Företags rykte 16

2.6.1 Greenwashing 18
2.7 Företags motivation för CSR 19

3. Metod och material 23
3.1 Inledning 23
3.2 Avgränsningar, urval och datainsamling 23
3.3 Forskningsstrategi och forskningsansats 25
3.4 Fallstudie 25
3.5 Källkritik 26
3.6 Virtuella dokument 26

4. Analys 28
4.1 Inledning 28
4.2 MSC 28

4.2.1 Inledning 28
4.2.2 Kontroll av certifiering 29

4.3 KRAV 33
4.3.1 Inledning 33
4.3.2 Kontroll av certifiering 33

4.4 Certifieringar som taktisk positionering 34

1



4.4.1 Inledning 34
4.4.2 Allmänt om certifieringar 35
4.4.3 Positionering utifrån CSR och certifieringar 36

4.5 Certifieringar i hållbarhetsrapporter 40
4.5.1 Inledning 40
4.5.2 Företag 1 - Dafgårds 41
4.5.3 Företag 2 - Orkla 42
4.5.4 Företag 3 - Findus 44

4.6 Greenwashing utifrån MSC och KRAV 45

5. Sammanfattning och slutsats 47
5.1 Sammanfattning 47
5.2 Slutsats 49

6. Avslutande diskussion 50
6.1 Slutdiskussion 50

Källförteckning 54

2



Abstract
Corporate social responsibility, also known as CSR, is the responsibility companies have

regarding its societal impact within the area in which they operate. Companies often choose to

market their social responsibility which results in increased consumer loyalty and thus an

increased competitive advantage. To communicate their CSR initiatives, companies may use

various certifications such as MSC and KRAV within the food industry. The purpose of this

essay is to investigate and analyze how certifications are being used from a marketing

perspective, and therefore examine how companies justify their use of certifications.

When companies market themselves through tactical positioning based on their CSR-work, the

marketing incorporates the CSR-work to attract the attention of stakeholders and the willingness

to act ethically; but the underlying motive to present themselves as a good citizen is difficult to

comprehend To investigate and exemplify what was just mentioned above, a survey is made of

sustainability reports written by Swedish companies that sell products with both MSC- and

KRAV-certifications. The sustainability reports emphasize that the products that are being sold

are certified, but the reason is not clear. After a careful analysis, it seems that the sustainability

reports lack CSR-promoting actions, and the underlying motive for the report tends to be based

on legal coercion rather than a desire to be transparent.

One central conclusion is that certifications are largely used for marketing purpose, with the hope

of convincing the customer or stakeholder that a sustainable purchase has been made when

buying a product; unfortunately, the underlying motive is to generate profit, according to the

Stakeholder Theories, rather than to achieve the philanthropic stage in Carroll’s pyramid.

Keywords: CSR, CSR-work, KRAV, MSC, Greenwashing

3



Sammanfattning

Corporate social responsibility, ofta förkortat CSR, är det ansvar företag har gällande deras

samhällspåverkan inom det område företaget verkar. Företag är noggranna med att marknadsföra

sitt sociala ansvar då det visat sig innebära stora konkurrensmässiga fördelar eftersom

konsumenter agerar mer lojalt gentemot ett företag som tar samhällsansvar och bedriver ett aktivt

CSR-arbete i jämförelse med ett företag som inte gör det. För att kommunicera sitt CSR-arbete

kan företag använda sig av olika certifieringar som livsmedelscertifieringarna MSC och KRAV.

Syftet med förevarande uppsats är att utreda och analysera hur certifieringarna används ur ett

marknadsföringsmässigt perspektiv, och därför undersöka hur företagen motiverar sitt

användande av certifieringar.

När företag marknadsför sig genom taktisk positionering baserat på sitt CSR-arbete innebär det

att CSR-arbetet vävs samman med marknadsföringen för att väcka konsumentens

uppmärksamhet och vilja att handla etiskt; men det bakomliggande motivet till att framställa sig

som en god samhällsmedborgare är svårt att utläsa. För att utreda och exemplifiera detta görs en

undersökning av hållbarhetsrapporter som skrivits av svenska bolag vilka säljer produkter som är

både MSC- och KRAV-märkta. I hållbarhetsrapporterna poängteras det tydligt att produkterna

som säljs är certifierade men av vilken anledning framgår inte. Efter en noggrann analys verkar

det som att hållbarhetsrapportens avsaknad av CSR-främjande handlingar samt motivationen för

upprättandet av rapporten grundar sig i lagtvång snarare än en vilja att vara transparent.

Slutsatsen blir således att certifieringar till stor del används för ett marknadsföringsmässigt syfte

med hopp om att övertyga konsumenten att denne gör ett hållbart val när en produkt köps, men

tyvärr är det bakomliggande motivet snarare att generera vinst enligt The Stakeholder Theories

än att uppnå det filantropiska steget i Carrolls pyramid.

Nyckelord: CSR, CSR-arbete, KRAV, MSC, Greenwashing
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Förord

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Annette Cerne för hennes
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ett gott samarbete som lett till ökade kunskaper inom den företagsekonomiska disciplinen.

Emma Barnell, Oscar Gustavsson och Louise Hägg
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering
Förevarande uppsats grundar sig i en tanke som uppkom genom vetenskaps- och

naturdokumentären Seaspiracy (2021). I dokumentären belyser regissören den motstridighet som

finns mellan företags kommunicerade marknadsföring genom certifieringar och det faktiska

Corporate Social Responsibility- (CSR) arbetet. Det är främst märkescertifikatet Marine

Stewardship Council (MSC) som belyses i Seaspiracy, vilket står för att “fisken är vildfångad,

kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön” (Marine

Stewardship Council a, n.d.). Dock ser verkligheten annorlunda ut enligt dokumentären, vilket

väckte en nyfikenhet kring certifieringar och i vilket syfte de faktiskt används.

Utöver de funderingar som ovan väcktes kring MSC-märkning uppmärksammade SVT:s

Uppdrag Granskning att 38 Arlagårdar bröt mot djurskyddslagen under 2019, varav en av

gårdarna dessutom var KRAV-certifierad (Fegan, 2020). KRAV-märkning innebär att maten är

producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, mindre klimatpåverkan, god

djurvälfärd, etiskt korrekta och bidrar till större biologisk mångfald. Att en gård är

KRAV-certifierad innebär att djurhållningen ska präglas av respekt för djurens naturliga behov

när det kommer till foder, beteende och miljön djuren vistas i. Detta betyder att en gård med

KRAV-certifierad djurhållning ska låta djuren vara ute och beta samt få naturlig sysselsättning,

vilket ska bidra till starka och friska djur. Vidare ska största delen av djurens foder vara

KRAV-certifierat, vilket innebär att det ska vara odlat utan naturfrämmande kemiska

bekämpningsmedel och dessutom till stor del vara odlat på den egna gården. Att ha

KRAV-certifierad djurhållning kräver således att gården även har KRAV-certifierad växtodling

(KRAV a, 2020).

Seaspiracy i kombination med Uppdrag gransknings uppmärksammanden kring hur illa djuren

behandlas trots att gården är KRAV-certifierad, resulterade i ett intresse att undersöka varför

certifieringar används i praktiken om de inte till fullo är en kvalitetsstämpel; det vill säga hur

företag motiverar sitt användande av certifieringar. Det finns ett sinneslagsetiskt problem då det

uppstår en konflikt mellan vad certifieringarna innebär och hur företag använder sig av dem;
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något som kan tänkas hämma förtroendet mellan företag och konsument. Detta eftersom

konsumenten själv tvingas granska och ta ställning till om motivet bakom certifieringarna är

monetärt eller moraliskt; något som kan försvåras ytterligare med tanke på förekommandet av

greenwashing, då något kommuniceras som mer miljövänligt än vad det i själva verket är. Med

den här undersökningen är vår förhoppning att berika den marknadsföringsmässiga

företagsekonomiska disciplinen med utvidgad kunskap kring syftet bakom

marknadskommunikation genom certifieringar samt hur det påverkar företag och dess

intressenter. Genom utvidgad kunskap inom tidigare nämnt område kan företag effektivisera och

forma sin marknadskommunikation på ett sätt som gynnar förtroende istället för att lämna

utrymme för intressenter att ifrågasätta det.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet är mot bakgrund av ovanstående att utreda hur certifieringar används ur ett

marknadsföringsmässigt perspektiv. Frågeställningen är således: Hur motiverar företag sitt

användande av certifieringar?
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2. Teori och begrepp

2.1 Certifieringar

De senaste åren har kraven på produktinformation ökat inom livsmedelsbranschen och idag

efterfrågar både konsumenter och professionella inköpare information kring livsmedlets och

produktens säkerhet, miljövänlighet och etiskt försvarbara produktionsprocesser (Andersson &

Gullstrand, 2009). Informationen som efterfrågas har tidigare varit osynlig och certifieringar har

visat sig vara ett effektivt och enkelt sätt att förmedla produktegenskaper, säkerhet,

miljöklassning och etiskt förhållningssätt på ett trovärdigt vis. Certifiering kan på ett enkelt sätt

beskrivas som ett godkännande av en produkt enligt en förutbestämd standard och ofta används

det som medel för att signalera en viss produkts speciella kvalitetshöjande egenskaper. Att

uppfylla kraven för en certifiering handlar ofta om att hela kedjan, från produktion ut till

slutkonsument, följer en viss standard som är mer strikt än den lagen kräver; företaget agerar

således efter mer strikta bestämmelser (Andersson & Gullstrand, 2009). När ordet certifiering

används i förevarande uppsats syftar betydelsen till den märkning som används för att visa

information kring produktens säkerhet, miljövänlighet och etiskt försvarbara

produktionsprocesser. Används ordet certifieringarna i bestämd form syftar uppsatsförfattarna på

de certifieringar uppsatsen behandlar; MSC och KRAV. Mer djupgående information kring

certifieringar finnes i uppsatsens kapitel 4.4.

2.2 Carroll's pyramid och CSR

2.2.1 Corporate social responsibility

Corporate social responsibility, ofta förkortat CSR, är det ansvar företag har gällande deras

samhällspåverkan inom det område företaget verkar. Företag kan uppnå socialt ansvar genom att

integrera arbete gällande mänskliga rättigheter, sociala- samt konsumentrelaterade aspekter,

miljöarbete och etik i sin affärsstrategi och verksamhet. De kan även uppnå socialt ansvar genom

att motverka korruption och driva en laglig verksamhet. Genom ett aktivt CSR-arbete kan företag
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identifiera, förebygga och eventuellt mildra den negativa påverkan de har på samhället. Företag

bör även syfta till att arbeta tätt tillsammans med sina intressenter för att skapa delade

värderingar med ägare, aktieägare, övriga intressenter samt samhället som stort (EUR, 2011).

Trots CSR:s utbredda välkändhet världen över finns det ingen universell definition av vad CSR

faktiskt innebär. Akademiker argumenterar för sin definition och innebörd av CSR, medan de

största företagen världen över anser sig ha hittat en stabil grund för hur de ska ta fram strategier

och utveckla sin verksamhet inom området (Podnar & Golob, 2007). CSR kan dock förstås som

den balans mellan allt ansvar och de principer gällande förväntningar, normer och värderingar

som omvärlden har på företaget. Kärnan inom CSR-arbete är tanken om att företag inte ska

utföra sitt arbete på ett sätt som motarbetar samhället och de problem som finns. Utifrån hur väl

ett företag inkorporerar CSR i sitt arbete kan konsumenter och intressenter få en uppfattning om

företagets karaktär och dess värderingar. Carroll (2016) menar att företag har fyra

ansvarsområden vilka de måste fylla, vilket definieras som samhällets ekonomiska, rättsliga,

etiska och filantropiska förväntningar på organisationer och företag under en given tidpunkt.

CSR kan generellt delas in i tre större områden, vilka är ekonomiskt-, miljömässigt- samt socialt

ansvarstagande. Med ekonomiskt ansvarstagande menas att företagen ska maximera vinsten i

företaget, för att säkerställa att aktieägarna får avkastning på investerat kapital samtidigt som

företaget levererar ett tillfredsställande resultat. Med miljömässigt ansvarstagande menas att

företagen ska arbeta hållbart och på lång sikt påverka miljön och vår jord på minsta möjliga sätt.

Slutligen behandlar socialt ansvarstagande företags samhällspåverkan med hänsyn till samhällets

medborgare, både utom och inom företagen (Carroll, 2016).

En utveckling av CSR är CSER, corporate social and environmental responsibility, där den

miljömässiga aspekten har en större roll än inom CSR. Denna inriktning av CSR är mer specifik

och kan sägas vara en avsmalning av CSR (Lynes & Andrachuk, 2008). Lynes och Andrachuk

(2008) förklarar hur företagens handlingar motiveras utifrån sektorsspecifika och externa

faktorer, varpå de sedan fattar beslut utifrån hur benägna de är att agera utifrån sociala och

miljömässiga åtaganden. Författarna menar att det finns flera faktorer vilka influerar företags

motivation att agera socialt och miljömässigt ansvarstagande; såsom långsiktiga finansiella

strategier, miljöeffektivitet, konkurrensfördelar, att vara en bra medborgare i samhället,
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förbättring av image, influenser från intressenter samt önskan att undvika eller minska

regleringsåtgärder.

2.2.2 CSR som marknadsföring

Sedan CSR-arbete har skiftat från ett ”om” till ett ”hur” inom företagsvärlden är CSR något som

företag håller nära till hands. Socialt ansvar omfamnas starkt, men inte endast på grund av

moraliska skäl. Konsumenter är mer troliga att välja företag som aktivt inkorporerar CSR i sin

verksamhet, vilket är en ökad anledning för företag att marknadsföra sitt sociala ansvar.

Konsumenter är även mer troliga att skapa långsiktiga relationer med företag vilka erhåller

positiva CSR-värderingar. Dock är konsumenters CSR-relaterade värderingar gentemot ett

företag något som företagen inte alltid själva kan styra, utan intressenter som media och

aktivister kan även påverka bilden av företagen. Detta leder till att det är viktigt att utöka

CSR-forskning från en kontrollerad, empirisk kontext till en mer komplex verklighetstrogen

miljö, där de faktorer som påverkar konsumenters syn på företags CSR-strategi tas i åtanke (Du,

Bhattacharya & Sen, 2007).

En av de faktorer som påverkar konsumenternas syn på ett företags CSR-strategi är i vilken

konkurrenskontext företaget befinner sig i. Utifrån detta är det viktigt för företag att ta hänsyn till

konkurrenternas strategier, vilka företagens egna strategier eventuellt kommer jämföras med av

konsumenter. En av nyckelfaktorerna gällande konkurrenskontexten är de olika företagens

positionering inom CSR-dimensionen. Olika företag förlitar sig olika mycket på att deras

CSR-arbete ska positionera dem gentemot andra företag hos konsumenterna. Till skillnad från

andra positioneringar på marknaden möjliggör en positionering inom CSR för företagen att

förmänskliga sig själva, vilket medför att konsumenterna kan identifiera sig med företaget (Du,

Bhattacharya & Sen, 2007).

2.2.3 Carroll's pyramid

För att få en inblick i vad det innebär för ett företag att inkorporera CSR i sin verksamhet kan

Carroll’s pyramid användas. Carroll’s pyramid bygger på tanken att CSR innefattar fyra områden

inom vilka företag har förväntningar på sig från samhället vid en given tidpunkt (Carroll, 2016).

Dessa fyra områden är de ekonomiska, rättsliga, etiska och filantropiska förväntningar samhället
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har och tillsammans bildar de en grund som beskriver och fångar in de skyldigheter företag har

gentemot samhället inom det område företaget verkar. Den ekonomiska aspekten hänvisar till att

det är väsentligt för samhället att företag har möjlighet att upprätthålla sin verksamhet, vilket

kräver att företagen är ekonomiskt lönsamma. Det är grundläggande för företag att kunna

säkerställa att intressenter fortsatt vill investera i företaget och för att möjliggöra fortsatt drift.

Att vara lönsamma är nödvändigt både för att ge avkastning till ägarna, men även för att

företagen ska kunna växa genom återinvesteringar. Förutom ekonomiska skyldigheter har

samhället även rättsliga förväntningar på företag, där samhället har format ett regelverk hur

företag förväntas driva sin verksamhet. Inom detta regelverk behandlas de lagar och regler

företagen förväntas följa (Carroll, 2016).

Trots att lagar och regler är väsentliga är det oftast inte tillräckligt. Företag förväntas bedriva sin

verksamhet legalt, men de förväntas även bedriva sin verksamhet etiskt. Detta innebär att företag

förväntas inkorporera etiska handlingar, normer och värderingar i sin verksamhet trots att det inte

är lagstadgat. De etiska förväntningarna handlar delvis om att företagen ska visa på att de ämnar

följa lagen trots att de handlingar de utför inte nödvändigtvis bryter mot lagen. Vidare handlar de

etiska förväntningarna också om att företag förväntas driva sin verksamhet rättvist och objektivt,

även i de sammanhang där det inte finns tydliga lagstadgade riktlinjer (Carroll, 2016).

Den filantropiska förväntan samhället har på företag är att de ska ge tillbaka till samhället i form

av handlingar vilka är av volontär och diskretionär form. Detta innebär att företag förväntas ge

tillbaka till samhället även fast de inte måste, inte minst på grund av förväntningar att företag ska

agera som vilken annan god individ i samhället som helst. Dessa handlingar kan innebära att

skänka pengar, donationer av tjänster och produkter, att anställda deltar i volontärarbete och

övriga handlingar som ger en positiv inverkan på samhället. Trots att det i vissa fall händer att

företag ger strikt av altruistiska själv är filantropiska handlingar även ett sätt för företag att visa

upp att de är bra ”individer” för samhället. Genom detta förbättras företagets rykte och omdöme,

vilket sedermera kan vara ekonomisk gynnsamt. Skillnaden mellan filantropiska handlingar och

etiska handlingar är att företag inte anses vara oetiska ifall de inte ger tillbaka till samhället i

form av pengar eller tjänster, även fast de förväntas göra det (Carroll, 2016).
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Denna syn på CSR som en bas av fyra ansvarsområden utvecklades under 1990-talet till en

modell av en pyramid. I denna pyramid utgör det ekonomiska ansvaret basen av pyramiden,

eftersom det är en fundamental aspekt för att företag ska överleva. CSR som struktur bygger

således på en ekonomiskt välfungerande verksamhet för att övriga ansvarsområden ska kunna

uppfyllas. Över det ekonomiska planet i pyramiden är det rättsliga ansvaret, där företag förväntas

följa de lagar och regler som finns i samhället. Samhällen är uppbyggda på lagar och regler vilka

får samhället att fungera och det är minst lika viktigt för företag som individer att följa dessa.

Ovanpå det rättsliga ansvaret i pyramiden finns det etiska ansvaret företag har. Företag är både

förväntade och skyldiga till att utföra sin verksamhet på ett rättfärdigt och rättvist sätt för att

minska risken att på något vis skada företagets intressenter. Trots att det etiska ansvaret har en

egen nivå i pyramiden genomsyrar det även de övriga ansvaren företag har. Slutligen, som

toppen av pyramiden, är det filantropiska ansvaret. Där förväntas företag agera som goda

individer i samhället. Med detta menas således att företagen förväntas ge tillbaka till samhället,

både i finansiell, fysisk och humanitär form (Carroll, 2016).

Figur 1. Carroll’s Pyramid (Carroll, 2016)
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För att konkretisera teorin och koppla den till realiteten ska en exemplifiering nu göras. När ett

varumärke väljer att positionera sig som ett “CSR-varumärke” snarare än ett varumärke som bara

bedriver viss CSR-aktivitet, uppkommer en rad konsumentspecifika fördelar, vilka behandlas

senare i uppsatsen. Först och främst är det högst troligt att konsumenternas medvetenhet kring

CSR är högre hos ett CSR-varumärke jämfört med sina konkurrenter. Detta eftersom ett sådant

varumärke bygger på en tydlig och långvarig kommunikation kring just CSR-arbetet och hur

verksamheten agerar, samt vilka åtgärder som genomförs; något som inte prioriteras högst för

varumärken som enbart bedriver viss CSR-aktivitet. Genom dialog och ständigt uppvisande av

de handlingar som görs inom CSR övertygas konsumenterna att varumärkets motiv inte är

egoistiskt, utan snarare åt det filantropiska ansvaret i Carrolls pyramid. Vidare betyder detta att

företaget vill ge tillbaka och agera gott för samhället, vilket över tid förstärker varumärkets

positionering och kan resultera i mer fördelaktiga CSR-övertygelser för CSR-varumärket än för

sina konkurrenter (Du, Bhattacharya & Sen, 2007).

När ett varumärke således uppnått eller fulländat de ekonomiska, legala och etiska stegen i

pyramiden återstår endast det filantropiska ansvaret, där syftet är att arbeta för något som är

större än varumärket i sig självt; och det är där CSR, certifieringar och greenwashing spelar en

stor roll.

2.3 The Triple Bottom Line Theory

Företag är idag mycket mer medvetna om vikten av att agera socialt och miljömässigt

ansvarstagande. Konsumenter är mer benägna att kräva transparens av företag för att säkerställa

att verksamheten faktiskt bedrivs på det sätt företagen visar utåt. En teori som ämnar förklara ett

företags verksamhet utifrån sociala och miljömässiga faktorer är triple bottom line theory, vilket

utgår från att företag bör fokusera lika mycket på sociala och miljömässiga faktorer som de

fokuserar på finansiella faktorer. Företag bör alltså ha tre ”bottom lines”, sista raden, istället för

en. Till skillnad från Carroll’s pyramid där ansvar och förväntningar sker stegvis så samverkar de

tre “bottom lines” på ett annat sätt inom denna teori. Inom finans och ekonomi visar den sista

raden företagens resultat, men enligt teorin bör även människor och miljön beröras. I och med

detta sammanflätas triple bottom line med ett företags CSR-arbete och kan ge en indikation på

hur väl de har inkorporerat CSR i sin verksamhet (Kenton, 2021).
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Tanken med triple bottom line är att mäta hur företag utför sitt arbete gällande finansiella, sociala

och miljömässiga faktorer över tid. Företag har möjlighet att styra sin verksamhet på ett sätt som

leder till att de inte endast tjänar pengar på sin verksamhet, utan även har en positiv inverkan på

människan och planeten. Triple bottom line utgår även från tanken att företag som endast

behandlar den finansiella aspekten exkluderar hur företaget interagerar socialt, vilket leder till att

de inte kan se helheten av vad det innebär att göra affärer. För att få en helhetsbild bör företag

arbeta med vad som i engelskan kallas för de tre p:na; profit, people och planet. Detta kan på

svenska översättas till vinst, människor och planet. Med vinst menas ett företags ekonomiska

resultat, med människor menas hur socialt ansvarstagande ett företag har varit och med planet

menas hur miljömässigt ansvarstagande ett företag har varit (Kenton, 2021).

Svårigheten med triple bottom line theory är hur man ska mäta de sociala och miljömässiga

ansvarsområdena. Detta eftersom det inte finns någon gemensam måttenhet; vinsten mäts i

monetära medel, men hur mäter man socialt kapital eller miljövänlighet? En lösning är att

omvandla allt till pengar, således att mäta även det sociala kapitalet samt miljöskadorna i pengar.

Problematiken med nyss nämnda sätt är det etiska dilemmat som uppstår när våtmarker och

utrotningshotade arter ska prissättas, likaså det sociala nätverket. En annan lösning är att använda

sig av index, vilket dock förutsätter en godkänd och accepterad redovisningsmetod (Hall &

Slaper, 2011).

Trots svårigheterna med en effektiv användning av modellen baserat på den komplexa

måttenhetsfrågan är metoden av relevans för förevarande uppsats då problemet huruvida företag

ska balansera modellens tre “bottom lines” utreds. Certifieringar och CSR är något som

innefattas av alla kategorier inom The Triple Bottom Line Theory; den ekonomiska aspekten

med tanke på de kostnader som uppstår, den sociala aspekten med tanke på den image företaget

åtar sig genom användningen av certifieringar och CSR-arbete, samt den miljömässiga då det är

anledningen till att certifieringar och CSR-arbete över huvud taget bedrivs.

2.4 The Stakeholder Theories
The Stakeholder Theories, eller intressentmodellen på svenska, belyser en organisations eller ett

företags relation till omvärlden genom att utreda vilken eller vilka aktörer som har intresse i

aktuell organisation eller verksamhet. Modellen syftar till att kartlägga vilka intressenter som
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finns för produkten, bolaget, idén eller tjänsten samt på vilken nivå de anses ha ett intresse.

Intressenterna kan ha olika förväntningar på berört objekt såsom en utvecklad produkt, en ny

teknik, information eller rent monetärt intresse. Modellen utgår från att företag drivs med syfte

att generera vinst till ägarna. Intressentmodellen har under de senaste 30 åren blivit mer och mer

aktuell då allt fler forskare försökt hitta lösningar i olika modeller och teorier för att underlätta

förståelsen för dagens komplexa affärsutmaningar; många forskare landade därför i The

Stakeholder Theories. De tre huvudsakliga affärsproblem som resulterar i att svar sökes i

intressentmodellen är problemet med att förstå hur värde skapas, problemet med att koppla

samman etik och kapitalism samt problemet att få chefer till att agera med ledningen i hänseende

så att de två förstnämnda problemen kan behandlas (Freeman et al. 2010).

Informationen som finns idag gällande vad det är som faktiskt påverkar konsumenters tro och

inställning gentemot CSR-arbete är att det är två huvudsakliga aspekter; konsumentens egen

medvetenhet kring ett varumärkes CSR-åtgärder, samt företagets attribut eller motiv till att

faktiskt delta i eller genomföra åtgärderna. Företagets attribut eller motiv till att genomföra

diverse CSR-åtgärder kan ha två olika syften. Är motivet extrinistiskt så bygger det på ett

egenintresse för bolaget där det yttersta målet är att öka varumärkets egna välfärd såsom ökad

försäljning, större vinst eller bättre image. Är motivet osjälviskt så är målet istället för att öka

varumärkets egna välfärd att göra gott och uppfylla sina skyldigheter gentemot samhället. Detta

motiv kan jämföras med det filantropiska steget i Carrolls pyramid; man arbetar för ett syfte som

är större än organisationen själv. Viktigt att belysa är dock att ett företags CSR-åtgärd inte

behöver vara enbart extrinistiskt eller osjälviskt utan vissa handlingar kan vara en kombination.

Det ena motivet utesluter således inte det andra (Du, Bhattacharya & Sen, 2007).

Denna modell är av relevans då den blir en tydlig motpol till marknadsföring genom CSR och

positionering genom certifieringar. För att uppfylla uppsatsens syfte att utreda hur certifieringar

används ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv är det därför viktigt att belysa den problematik

som uppstår med beaktande av att intressentmodellen är så vanlig. Anledningen till att begreppet

problematik används är på grund av den risk som föreligger när man som konsument tror att

företaget har ett bra och genuint CSR-arbete men det bakomliggande motivet ser annorlunda ut.

När anledningen till att CSR-arbetet bedrivs istället grundar sig i The Stakeholder Theories där
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syftet är att generera vinst uppstår en problematik. Detta eftersom certifieringar samt annat

CSR-arbete riskerar att användas till syfte att dölja de bakomliggande bristerna och fungera som

täckmantel för det vinstdrivande syftet, då uppstår greenwashing och minskat förtroende.

2.5 Marknadsföringskommunikation

Kommunikation är en social process där utbyte av information sker och hjälper till att skapa en

förståelse mellan två eller flera parter (Kayode, 2014). Marknadsföringskommunikation skiljer

sig inte nämnvärt från vardaglig kommunikation utan är egentligen som vilken kommunikation

som helst mellan människor (Varey, 2001). Kommunikationen i sig är den process där en person

eller ett företag framför något, antingen person till person eller från företag till publik (Kayode,

2014). De beslut som ligger till grund för hur ett företag kommunicerar beror ofta på antagandet

om vad det är som motiverar människor att bete sig på ett visst sätt, samt på vilket sätt både

konsumenternas och företagens behov uppfylls (Varey, 2001). Det är sändaren av

kommunikationen som initierar processen och skapar ett meddelande, vilket utformas med målet

att framkalla ett specifikt svar från den väntade mottagaren. Mottagaren processar därefter

meddelandet och sänder tillbaka ett svar i form exempelvis en reaktion till sändaren.

2.6 Företags rykte

Att ha ett bra rykte är något som många är måna om och inom företagsvärlden kan ett bra rykte

anses vara en immateriell tillgång. Alla företag har ett rykte, oavsett om de aktivt har arbetat för

det eller inte. Trots att ett företag och dess verksamhet har varit oförändrad kan dess rykte

ändras, detta på grund av förändringar hos konsumenter eller intressenter (Varey, 2001). Många

företag är dock inte medvetna om sitt eget rykte och vilken inverkan det kan ha på verksamheten.

Det räcker inte för företag att utåt sett ha ett sunt etiskt och samhällsmässigt ansvarstagande

beteende, utan detta måste implementeras, ständigt utvecklas och kommuniceras till samhället

för att ett gott rykte ska uppstå. Rykte inom företagsvärlden behandlar fler aspekter än endast hur

konsumenter ser på företaget. Det behandlar även hur företagsledare ser på sina anställda, hur

investerare ser på hur företaget sköter sitt aktieinnehav samt hur konsumenter ser på företagets

leverantörer och liknande (Varey, 2001).
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Ett bra rykte går inte att skapa från ett företags kommunikationsavdelning eller genom ett

företags marknadsföring och till skillnad från reklam, som i många fall kan manipulera

konsumenter till en åsikt, är rykte något som inte kan användas för att påverka konsumenternas

tankesätt. Ett företags rykte uppstår genom erfarenheter, tankesätt och värderingar hos individer

som anser sig ha en koppling till företaget. Ryktet kan vara både positivt och negativt och

behöver nödvändigtvis inte påverkas genom ett företags faktiska handlingar och värderingar,

utan kan påverkas utan direkt kunskap om företaget. Detta kommer påverka synen på företaget

hos samhället, vilka mest troligt kommer känna att de antingen tycker om företaget eller har en

negativ inställning till verksamheten (Varey, 2001).

Ur konsumentens synvinkel är ett företags rykte viktigt, då det ger en hänvisning till pris och

kvalitet av produkter och tjänster. Kvaliteten på en produkt eller tjänst bedöms ofta utifrån priset

och ett företag med ett bra rykte kan ofta ta högre pris för en produkt eller tjänst än liknande

produkter och tjänster på marknaden. Detta leder till att ett bra rykte även kan ses som en

konkurrensfördel gentemot konkurrenter på en given marknad. Vinner ett företag förtroende hos

konsumenter kan detta generera ett bättre rykte företaget. I dessa fall kommer andra företags

rykte, som verkar inom samma marknad, vara generellt sämre. Detta sker eftersom ett annat

företag nu får bättre status och ser bättre ut jämfört med sina konkurrenter (Vary, 2001). Något

som är viktigt för företagen att ha i åtanke är att ifall den image som kommuniceras utåt inte

överensstämmer med verkligheten kommer förväntningar skapas hos konsumenterna, vilket kan

leda till att ryktet sjunker ifall dessa förväntningar inte uppfylls. Visar det sig att verkligheten

inte överensstämmer med den kommunicerade imagen skapas en misstro för företaget, vilket

skapar mer skada än om imagen skulle överensstämma med den något sämre verkligheten

(Varey, 2001).

Ett företags rykte och den kommunicerade imagen är relevant för de företag som kommer

undersökas, då det är av intresse att se hur företagen kommunicerar sin verksamhet utåt. Genom

att analysera den kommunikation som företagen förmedlar i sina hållbarhetsrapporter gällande de

CSR-relaterade certifieringarna utifrån valda teorier, kan det diskuteras huruvida företagen

kommunicerar användningen av certifieringar i marknadsföringssyfte eller ej. Att som företag

arbeta tillsammans med KRAV eller MSC skapar förväntningar hos konsumenter och samhället.

Företagets verksamhet förväntas hålla en viss standard och följa regelverket som KRAV och
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MSC har upprättat. Att som företag verka för att värna om miljön kan vara något som påverkar

rykte och image, vilket leder till att det är av intresse att undersöka huruvida dessa certifieringar

används i marknadsföringssyfte för att öka försäljning eller av etiska skäl.

Benoit (1997) förklarar hur företag kan välja att hantera krissituationer och hur de kommunicerar

detta mot publiken. Denna teori kallas för återställande av image och förklarar fem olika

strategier för att minska de skador som kan uppstå efter en krissituation. Dessa fem strategier är

förnekelse, undvikande av ansvar, minskning av angrepp, korrigerande beteende samt

förödmjukelse. Dessa fem strategier har sedan underkategorier, där företagen kan använda

strategierna på olika sätt. Under förnekelse kan företagen agera både genom att helt förneka att

händelsen har skett, men de kan även välja att skylla på andra aktörer. Undvikande av ansvar kan

hänvisa både till att händelsen skedde på grund av provokation, brist av information eller

förmågor samt att intentionen egentligen var god. Minskning av angrepp kan visa sig genom att

peka på de bra kvaliteterna hos företaget, genom att förminska de negativa associationerna med

händelsen, genom att jämföra händelsen med en liknande men värre händelse, genom att sätta

händelsen i en mer positiv kontext, genom att attackera tillbaka mot aktörer som har anklagat

företaget samt genom kompensation. Korrigerande beteende kan visa sig genom att

kommunicera en plan hur problemet ska åtgärdas eller hur problemet kan förhindras. Slutligen

visar sig förödmjukelse genom att företagen erkänner sina misstag och ber om förlåtelse.

Hur företag väljer att hantera en krissituation är av relevans, då både KRAV och MSC har

hamnat i blåsväder efter diverse skandaler där deras påstådda arbete och krav inte har

överensstämt med verkligheten. Att se hur de har valt att besvara eventuell kritik efter dessa

situationer kan ge en hänvisning till hur mycket ansvar de själva tar över situationen, ifall de

skyller ifrån sig på andra aktörer eller om de helt enkelt väljer att ignorera frågan. Hur företagen

agerar efter krissituationer kan även ge en indikation på huruvida deras CSR-arbete är genuint

eller i marknadsföringssyfte, samt hur de arbetar för att inte skada sitt rykte och sin image

gentemot sina konsumenter.

2.6.1 Greenwashing

Greenwashing är något som kan påverka ett företags rykte och innebär att framställa något som

mer miljövänligt än vad det faktiskt är; en form av vilseledande marknadsföring. En vara eller
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tjänst får enbart kallas för miljövänlig om den har neutral eller positiv miljöpåverkan, att enbart

vara bättre än konkurrenterna i miljöhänseende men ändock inte leverera en produkt eller tjänst

som har neutral eller positiv miljöpåverkan räcker således inte. Att använda sig av greenwashing

för att täcka över en brist i organisationen är inget som är olagligt, vilket innebär att problemet är

svårt att se och stoppa om konsumenten inte är uppmärksam. Det kan exempelvis handla om att

dölja brister inom ekonomi, socialt ansvar eller korruption; greenwashing behöver således inte

alltid innebära att företaget brister i miljöarbetet (Ekman, 2019).

2.7 Företags motivation för CSR

Motivations for corporate social and environmental responsibility, på svenska kallad motivation

för samhällsansvar, är en modell av Lynes och Andrachuk (2008) vilken ämnar förklara varför

företag rapporterar sitt CSR-arbete samt dess bakomliggande drivkrafter. I linje med detta ämnar

modellen även att till viss del försöka förklara företagens faktiska motivation till företagets CSR

engagemang. Modellen används således i uppsatsen för att identifiera vilka drivkrafter företagen

har i sitt CSR-arbete för att förklara varför, och hur företagen motiverar sitt CSR-arbete.

Modellen är uppdelad i fyra komponenter; Fyra faktorer, Motivation, Katalysator och

Engagemangsnivå. De fyra komponenterna i denna modell ger ett systematiskt tillvägagångssätt

för att analysera motiveringar för CSR på företagsnivå. Lynes och Andrachuk (2008) menar att

modellen utgår från att det finns fyra huvudfaktorer. Dessa fyra faktorer är, det sociala systemet,

det politiska systemet, marknadssystemet och forskningssystemet, vilka kommer förklaras mer

utförligt utifrån hur det kan förstås utifrån den svenska livsmedelsbranschen nedan. Lynes och

Andrachuk (2008) menar att dessa fyra faktorer påverkar hur företags engagemang och

beslutfattande påverkar företags agerande inom CSR. Författarna framhäver att de fyra

faktorerna inte verkar isolerat, utan ofta tillsammans.

Det sociala systemet: På grund av det sociala system som finns i Sverige baseras den ledarstil

som finns på arbetsplatser ofta på konsensus, där chefer agerar mer av en coach som kommer

med förslag och råd på hur arbetet bör skötas. Det är dock viktigt att chefer är inkluderande och

låter alla på arbetsplatsen få sin röst hörd. Det är även vanligt att chefer inte förväntas veta allt,

utan den person som är ansvarig för en specifik uppgick förväntas vara den med mest kunskap
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inom området. Detta kan leda till att det blir en långdragen process, där beslutsfattande kan vara

svårt (Warburton, 2021).

Det politiska systemet: I Sverige måste livsmedelsföretag följa nationella regler och

förordningar, men även regler utarbetade av EU. Utöver detta måste företag även anpassa sig

efter Livsmedelsverkets föreskrifter. Det är viktigt att en hög skyddsnivå kan garanteras för

människors hälsa, samt för konsumenters intressen gällande livsmedel. Detta är vad den svenska

livsmedelslagen syftar till att uppnå och innehåller exempelvis regler om straff, avgifter,

överklagande och offentlig kontroll (Livsmedelsverket, 2021). Gällande hållbarhetsrapporter är

det lagstadgat sedan den 1 januari 2017 att företag som möter vissa kriterier måste upprätta en

hållbarhetsrapport, men övriga företag har möjligheten att göra det frivilligt.

Hållbarhetsrapporten möjliggör för konsumenter att förstå företags konsekvenser på miljön,

sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkandet av korruption

(Bolagsverket, 2019).

Marknadssystemet: Livsmedel är något som alltid kommer vara efterfrågat i samhället och är

viktig näring både för konsumenter och den svenska ekonomin. Konsumenterna är en stor faktor

till att livsmedelsbranschen ständigt förändras, då deras behov och efterfrågan måste mötas av

aktörerna på marknaden. Detta leder till att företag ständigt måste utveckla sin verksamhet, för

att kunna vara med och konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet. Konsumenternas

beteende är inte stabilt över tid utan förändras bland annat efter diverse hälsotrender. Senaste

tiden har intresset för ekologiska produkter, spårbarhet av ursprung och produkter fria från

specifika ingredienser ökat, vilket även har bidragit till att det är allt mer vanligt för företag att

marknadsföra dessa värden genom olika märkningar och certifieringar. Valet att märka sina

produkter med certifieringar är delvis för att konsumenter ska känna ökat förtroende för

produkterna, då det blir lättare för konsumenter att jämföra bland annat produktens pris, vilken

vara det handlar om och produktens ursprung (Andersson & Gullstrand, 2009).

Forskningssystemet: Den forskningsaspekt som är relevant för livsmedelsindustrin är dels de

maskiner och den teknik som finns möjlig för företagen, både gällande djurhållning, skörd och

produktion och varor och produkter. I och med en konstant befolkningsökning krävs det även

ökad produktion av mat i framtiden. Samtidigt som detta sker måste livsmedelsbranschen även
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vara noga med att bland annat spara på jordens resurser, minska påverkan på miljön och minska

utsläppen av växthusgaser. Det är livsviktigt för mänskligheten att få detta att gå ihop, vilket

kommer kräva inte minst resurseffektivitet, innovationer och forskning. För att vara

konkurrenskraftigt är det högst nödvändigt för den svenska livsmedelsindustrin att sätta

ambitiösa mål och visioner gällande resurseffektivitet och hållbarhet (IVA, 2016).

Lynes och Andrachuk (2008), menar att de Fyra faktorer påverkar vad som motiverar företag

CSR-arbete. Företag kan motiveras av ekonomiska fördelar, konkurrensfördelar, förbättrat rykte,

press från intressenter och försena eller undvika reglering. Lynes och Andrachuk (2008) menar

att företags samhällsansvar ofta kan härledas till ekonomiska motiv, vilket kan uppnås på kort till

medellång sikt genom ekonomiska fördelar och konkurrensfördelar. Vidare menar författarna att

de fördelarna från ett förbättrat rykte och försena eller undvika reglering är svåra att mäta och

mindre konkreta.

Utifrån de influenser från fyra faktorer och motivationer hjälper katalysator att forma vilket

CSR-arbete som ska prioriteras. Internt ledarskap, finansiell position och kultur är framhävande

katalysatorer. Med kultur menar Lynes och Andrachuk (2008) språk, religioner, sociala

organisationer, lagar, politik, utbildningssystem, värderingar och attityder. Dessa präglar i sin tur

förhållandet mellan samhälle och företag. De åsikter samhällskulturen värdesätter, premierar

företagen. Vidare menar författarna att de värderingar som finns i den kultur där ett företag

verkar, präglar CSR-arbetet då samhället har förväntningar på hur företag ska operera.

Företags engagemangsnivå innebär till vilken utsträckning ett företag är villiga att engagera sig i

CSR-arbete. Ett företags engagemang inom CSR kan identifieras genom vilka handlingar som ett

företag uträttat och vilket ansvar man har tagit för dessa handlingar. Handlingar kan innefatta

företagspolicy samt anställa personal för att jobba med hållbarhetsfrågor, internt och externt.

Dessa områden är svåra att mäta och konkretisera men ger en fingervisning om vad och hur ett

företag engagerar sig inom CSR och i vilken utsträckning (Lynes och Andrachuk 2008, s. 380).
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Figur 2: Modellen illustrerar företagets influenser, motiv och katalysatorer som tillsammans resulterar
i företagets engagemangsnivå för dess CSR-arbete (Lynes och Andrachuk 2008, s.379).

Figuren möjliggör att överskådligt illustrera modellens teoretiska ramverk. Uppsatsförfattarna

syftar att applicera figur 2 på företags CSR-arbete för att på ett effektivt samt träffsäkert

analysera företags engagemangsnivå för dess CSR-arbete. Vidare kommer företagens

hållbarhetsrapporter, med hjälp av figur 2, brytas ned för att möjliggöra den analys som krävs

för att besvara uppsatsens frågeställning.
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3. Metod och material

3.1 Inledning

I förevarande metodavsnitt beskrivs metodval, vetenskaplig ansats, datainsamling och

dataanalys. Uppsatsen är en fallstudie med syfte att utreda hur certifieringar används ur ett

marknadsföringsmässigt perspektiv. Detta undersöks djupgående genom att applicera och

konkretisera teorier och modeller för att undersöka hur certifieringsmärkningar kommuniceras av

företag.

3.2 Avgränsningar, urval och datainsamling

Enligt Bell, Bryman & Harley (2019) är finansiellt kapital, precision och tid tre begränsande

faktorer vid en studie. Med tanke på den tidsram som finns att förhålla sig till har uppsatsen

således begränsats för att möjliggöra en utförlig undersökning av frågeställningen. Då uppsatsens

övergripande tema är CSR, präglas urvalsprocessen av att de certifieringar och företag som har

en stark koppling till samhället. Livsmedelsindustrin identifierades som en bransch som har en

stark samhällskoppling samt genomsyrar alla samhällsskikt och som gemeneman har

regelbunden kontakt med. Uppsatsen begränsas således till att undersöka certifieringar som

enbart verkar inom livsmedelssektorn; andra certifieringar eller diverse miljömärkningar

behandlas således ej, men hade varit en intressant aspekt att utreda i vidare forskning.

Livsmedelscertifieringar är riktade mot konsumenter och syftar att kommunicera information

kring produktens säkerhet, miljövänlighet och etiskt försvarbara produktionsprocesser. Denna

information påverkar konsumenters val av konsumtion och majoriteten av konsumenter föredrar

en produkt som stödjer ett socialt eller miljömässigt mål (Andersson & Gullstrand 2009, s.21).

Utformandet av uppsatsen sammanföll under våren 2021, med två uppmärksammade

dokumentärfilmer, Uppdrag granskning- Kravgårdarna samt Seaspiracy. Dokumentärerna

innefattar kritik mot livsmedelscertifieringarna KRAV och MSC, och spreds i sociala medier.

Således anses avgränsning av undersökningen till just certifieringarna KRAV och MSC som

intresse för samhället samt ett rimligt omfång för uppsatsens tidsram. Viktigt att belysa är dock

att syftet inte är att utreda KRAV och MSC:s motivering till certifiering. KRAV och MSC har
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alltså valts som fall för att utreda hur och varför företag motiverar sin användning av

certifieringar. KRAV och MSC kommer att analyseras enskilt men också hur och varför företag

använder sig av certifieringar i sin hållbarhetskommunikation., Därtill analyseras även företagens

användning av certifieringarna KRAV och MSC, utifrån deras marknadskommunikation.

Ett företags marknadskommunikation är ett strategiskt sätt att förmedla sin vision eller utförd

handling till dess intressenter (Varey, 2002). En hållbarhetsrapport kan därmed behandlas som en

del av ett företags marknadskommunikation (White, 2009). Således, kommer deras användning

av certifieringar i hållbarhetsrapporten analyseras för att öka förståelsen kring hur dessa används.

Data från företagens utgåva av hållbarhetsrapport år 2019 samlades in via företagens hemsidor.

Valet av 2019 års hållbarhetsrapport istället för 2020 grundar sig i att dessa ej utgivits vid

uppsatsens början. För att få ett historiskt perspektiv kompletterades denna data med företagens

tidigare års hållbarhetsrapporter. Materialet sparades ned lokalt i mappar, lästes noggrant igenom

och relevant information för uppsatsen antecknades systematiskt för att möjliggöra analys av

datan. Datan tolkades sedan utifrån Lynes och Andrachuk modell för företags motivation för

samhällsansvar, se figur 2. Analysen innefattar vem och vad som influerar, motiverar och

katalyserar företagets hållbarhetsarbete. Utifrån dessa tre faktorer, kan företagets

engagemangsnivå till dess CSR-arbete bedömas.

För att identifiera vilka hållbarhetsrapporter som ska analyseras i uppsatsen gjordes ett urval av

livsmedelsföretag. Urvalet bestod av de 20 stycken livsmedelsföretag med störst omsättning,

verksamma i Sverige (CMPartner AB, n.d.). En slumpgenerator användes för att ta fram tre

livsmedelsföretag och därför eliminera eventuell partiskhet hos uppsatsförfattarna vid urval av

företagen. Slumpgeneratorn använder JavaScript funktionen “Math.random()” som slumpmässigt

returnerar ett decimaltal mellan 0 och 1. Slumpgeneratorns metod är inte deterministisk, alltså ej

förutbestämd, och kan därför klassas som slumpmässig (Lejtzén Design, n.d.). De 20

livsmedelsföretag listades och lades in i slumpgenerator. Därefter kördes slumpgeneratorn tre

gånger för att få fram vilka tre livsmedelsföretag som ska beröras i uppsatsen. Utfallet

resulterade i följande företag: Gunnar Dafgård AB, Orkla Foods Sverige AB samt Findus

Sverige AB.
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För att möjliggöra den djupdykning som krävs för att besvara frågeställningen har stort fokus

legat på datainsamling, vilken består av både primärdata och sekundärdata. Primärdatan är den

datan som hämtats och bearbetats från företagens hållbarhetsrapporter. Sekundärdatan består av

redan insamlad och publicerat material som finns tillgänglig på livsmedelsföretagens och

certifieringsföretagens hemsidor. Nackdelen med att använda sig av sekundära källor är att det

finns en risk att informationen är felaktig, vilket gör selektering och källkritik av datan

avgörande. Vidare har certifieringsorganisationerna och livsmedelsföretagens hemsidor fungerat

som utgångspunkt för vidare datainsamling av sekundärdata. Hemsidorna har lett till, av

företagen eget publicerat material i form av rapporter samt vidare länkning till tredje part.

Uppsatsförfattarna anser att tillgänglig data är relevant och trovärdig för att fulländat besvara

uppsatsens frågeställning. Därav har inte kompletterande intervjuer eller annan likvärdig

undersökning ansetts nödvändig.

3.3 Forskningsstrategi och forskningsansats

Det finns två generella inriktningar för forskningsstrategi, vilka är kvalitativ eller kvantitativ

inriktning. För att besvara vald forskningsfråga används en kvalitativ inriktning vilket innebär att

empiriinsamling består av ord istället för siffror. Vidare, fokuserar kvalitativ forskning på data

som beskriver ämnet snarare än att mäta det (Bell, Bryman & Harley 2019).

Uppsatsen har använt en induktiv forskningsansats vilket bygger på att utifrån empiri

generalisera, skapa hypoteser och dra slutsatser som i sin tur genererar teorin. Kodning av

empiri, vanlig förekommande i grundad teori, har använts för att underlätta datahantering och

analys. (Bell, Bryman & Harley 2019)

3.4 Fallstudie

Då denna uppsats ämnar att djupdyka i enskilda företag för att se hur de motiverar sin

användning av certifieringar kan uppsatsens utformning klassificeras som en fallstudie. Målet

med en fallstudie är att genomföra en ingående undersökning på ett fall, för att därefter analysera

detta utifrån en teorianalys (Bryman & Bell, 2019). Då denna uppsats ämnar undersöka tre fall,

företagen Dafgårds, Orkla och Findus, kan studien klassificeras som en multipel fallstudie, där
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fler fall undersöks för att därefter jämföras med varandra. Detta möjliggör för att ta ställning till

de resultat som visas, vad som är unikt för varje fall och vad som skiljer fallen åt (Bryman &

Bell, 2019).

3.5 Källkritik

För att säkerställa uppsatsens trovärdighet är källorna granskade med stor noggrannhet för att

säkerställa dess tillförlitlighet. Ett kritiskt synsätt har genomgående tillämpats vid insamling och

bearbetning av uppsatsens empiriska material. Utöver ett kritisk förhållningssätt till

informationskällan, syftar också källkritik till feltolkningar av information vilket leder till en

diskrepans mellan verklighet och forskare (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vidare menar

Alvesson och Sköldberg (2017) att för att uppnå en bättre förståelse för materialet i

undersökningen bör förhållningssättet vara hermeneutiskt, vilket betyder att information inte

enbart plockas från källan utan även tolkas och processas. För att ytterligare säkerställa källornas

trovärdighet har insamlad information kontrollerats från fler källor. Vidare gjordes en bedömning

kring materialets äkthet då insamlat material kan innehålla felaktigheter (Ejvegård, 2009). För att

ytterligare bidra till materialets trovärdighet rekommenderar Ejvegård (2009) vidare att vid urval

av vetenskapliga artiklar begränsa sökningen till referentgranskade artiklar; därav har endast

material som genomgått en referentgranskning använts.

3.6 Virtuella dokument

Att forska på virtuella dokument, det vill säga dokument som återfinns på internet, är ett snabbt

växande forskningsområde inom företagsekonomisk forskning. Internet möjliggör för en enorm

mängd material och en aspekt som är viktig att beakta är att internet är i konstant förändring och

utveckling. Det gör det svårt att med säkerhet veta hur representativ en hemsida är. Hemsidor

kan uppdateras årsvis, månadsvis, veckovis eller till och med dagligen och det kan då vara svårt

att veta om den information som finns på hemsidan faktiskt stämmer överens med verkligheten.

Detta kan leda till att data blir missvisande för en analys. Slutligen kan det vara en utmaning att

förstå och ta till sig information på hemsidor där språket är anpassat för personer med
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specialistkunskaper. Detta leder således till att den information som återfinns på hemsidan inte

går att använda för personer som inte är tillräckligt insatta inom ämnet. (Bryman & Bell, 2017)

Vid bedömning av dokument och hur pass lämpliga de är att använda till en analys finns

specifika punkter som bör behandlas. För det första är det viktigt att se vem det är som har skapat

dokumentet, varför det har skapats och ifall författaren besitter den kunskap som krävs för att

innehållet ska vara trovärdigt. Därefter är det viktigt att undersöka huruvida författaren har ett

egenintresse i ämnet och ifall informationen i så fall är vinklad. Det bör även undersökas om

innebörden av dokumentet framgår tydligt, samt ifall dokumentet till synes är typiskt eller

atypiskt. Slutligen är det viktigt att se ifall informationen kan styrkas samt huruvida

informationen är tolkningsbar eller ej och i så fall på vilket sätt informationen potentiellt sett

skulle kunna tolkas annorlunda (Bryman & Bell, 2017).
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4. Analys

4.1 Inledning
Förevarande avsnitt inleds med att noggrant utreda livsmedelscertifieringarna MSC och KRAV.

Certifieringarna kommer analyseras utifrån innebörd och den kontrollprocess som sker när

företag väljer att inleda ett samarbete med certifieringarna. Därefter diskuteras situationer där

verkligheten motsäger certifieringens innebörd, för att sedan analysera huruvida certifieringarna

uppnår deras kommunicerade värde eller ej. Kapitlet avslutas med en diskussion kring

certifieringarna som taktisk positionering för att slutligen behandla certifieringar i

marknadskommunikation samt greenwashing och problematiken därtill. Genom att grundligt se

över vad MSC och KRAV innebär samt åskådliggöra användandet av certifieringarna i realiteten

är förhoppningen att bidra till att uppfylla uppsatsens syfte; att utreda hur certifieringar används

utifrån ett marknadsföringsmässigt perspektiv genom att analysera den marknadskommunikation

som bedrivs.

Då uppsatsen antar formen av en fallstudie utgör KRAV och MSC fallen för certifieringar, i syfte

att besvara frågan hur företag motiverar sin användning av certifieringar. Vidare utgör Dafgårds,

Orkla och Findus fallen för företag, där marknadskommunikationen undersöks i hopp om att få

ökad insikt i hur företag motiverar användningen av certifieringar. Då KRAV och MSC

analyseras utifrån vad som kommuniceras på respektives egna hemsidor, samt i situationer där

deras kommunicerade värderingar inte överensstämmer med verkligheten, kan frågan om varför

KRAV och MSC väljer att inleda samarbeten med företag inte besvaras. Det kommer alltså vara

företagen i sig, Dafgårds, Orkla och Findus, och deras kommunikation i hållbarhetsrapporter som

är av intresse gällande motivering till certifieringar.

4.2 MSC

4.2.1 Inledning
Marine Stewardship Council, vidare kallat “MSC”, är “en internationell icke vinstdrivande

organisation som främjar hållbart fiske” (Marine Stewardship Council b, n.d.). Med en vision
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om ett hav fullt av liv och som dessutom kan förse oss människor med mat, både idag och

framöver, bedrivs ett omfattande miljömärkningsprogram. För att något ska få kallas MSC-märkt

ska fisket uppfylla de regler som finns för att följa den miljöstandard som MSC utvecklat,

leverantörskedjan ska vidare uppfylla en spårbarhetsstandard. Att reglerna följs och att

standarden hålls kontrolleras årligen av ett utomstående organ med oberoende experter.

Organisationen samarbetar med både forskare och yrkesfiskare samt näringen för vildfångad

sjömat. Allt detta för att det ska vara lätt att som konsument hitta livsmedel som är hållbara och

pålitliga (Marine Stewardship Council b, n.d.).

4.2.2 Kontroll av certifiering

Enligt MSC kontrolleras MSC-märkt sjömat årligen på vetenskapliga grunder av oberoende

experter, för att försäkra konsumenter om att sjömaten är hållbar. ”Det blå miljömärket visar att

fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om

havsmiljön. All sjömat med MSC-märket går att spåra tillbaka till det hållbara MSC-certifierade

fisket.” (MSC a, 2021). Kontrollen genomförs av certifieringsorganet Assurance Services

International, som är helt fristående från MSC för att man som konsument ska vara trygg att

MSC-märkt mat uppnår MSCs krav. Det som kontrolleras främst är följande tre saker:

1. Fiske av hållbara fiskbestånd.

2. Minimera påverkan på miljön.

3. God fiskeförvaltning som följer lagar och förordningar.

För att få bruka MSC-märkning krävs en godkänd verksamhet som bedöms genom en

certifieringsprocess som löper under 12 till 24 månader. Processen går detaljerat igenom

verksamheten och säkerställer att den är i enlighet med MSC:s certifieringskrav, varav spårbarhet

framhävs som ett kritiskt krav. Vidhållen certifiering är giltig i tre år och kräver en ny

certifieringsprocess för att bevara certifieringen efter dessa tre år. Vidare ses kraven för

certifiering över och behöver uppdateras regelbundet för att bibehålla MSC-certifiering. Enligt

MSC sker övervakningsrevisioner löpande för att säkerställa att MSC:s regelverk efterlevs. För

att ytterligare säkerställa att regelverket praktiseras har MSC krav att minst en procent av dess

certifierade parter exponeras för oannonserade revisioner (MSC b, 2021).
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MSC:s påstående att deras märkning säkerställer att produkten kommer från ett hållbart fiske

ifrågasätts i Netflix producerade dokumentärfilm Seaspiracy (2021). Dokumentären framhåller

generell kritik mot fiskeindustrin i stort och specifikt kritik mot livsmedelscertifieringar som

MSC. Dokumentären menar att uppföljningen för att säkerställa att certifierade fiskerier följer

MSC:s riktlinjer gällande fisk- och skaldjursprodukter är bristfällig samt otillräcklig. Vidare

menar Seaspiracy (2021) att även om fiskerier följer MSC:s rådande riktlinjer kan ett hållbart

fiske inte säkerställas. Påståendet grundar sig i att de metoder som fiskerier använder ej kan

säkerställa fångst av den sjömat man de facto fiskar efter, utan bifångst.

I dokumentärfilmen framgår det att hållbarhetsmärkning av fisk- och skaldjursprodukter

möjliggör skapande av en falsk bild om hållbart fiske gentemot konsumenter. Seaspiracy (2021)

behandlar problematiken med fiskeindustrin i stort, där bifångst i enorma mängder dör som

konsekvens av kommersiellt fiske och livsviktiga arter hotas och utrotas. Detta är inte minst

livshotande för havet, utan som konsekvens även livshotande för människan. Dokumentären

behandlar även problematiken med illegalt fiske och slavarbete, där en bild målas upp om att det

i stort sett är omöjligt att säkerställa huruvida den fisk vi äter är fångad på ett ”hållbart” sätt eller

inte.

I dokumentärfilmen diskuteras det vid flertalet tillfällen vad hållbart fiske innebär och om det

finns något som faktiskt kan kallas för hållbart fiske. De menar att det inte finns en definition för

vad hållbart fiske innebär, vilket medför att begreppet hållbart fiske i sig inte har en generell

innebörd för omvärlden. Istället menar de att begreppet hållbart fiske används i

marknadsföringssyfte, för att locka konsumenter att handla just deras fisk. I och med att det inte

finns någon utbredd definition av vad hållbar fisk eller hållbart fiske innebär, kan det användas

som en fras för att få konsumenter att känna att de har gjort ett hållbart val för miljön när de

köper hållbar fisk.

Ett fiskeföretag på Island, vilka medför en bifångst på cirka 270 tumlare, 900 sälar av olika arter

och 5000 havsfåglar per månad, har fått pris för sitt hållbara fiske i åratal. Detta innebär att trots

att fisket i sig kan vara hållbart, betyder det inte att hela processen har samma höga standard. Ett

sätt att minska denna påverkan på havet och havsdjur bör alltså vara att minska konsumtionen av
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fisk för att på så vis minska fisket i sig. Men det är sällan, i själva verket nästan aldrig, något som

diskuteras (2021, 00:22:20).

I ett försök att reda ut vad MSC menar med hållbart fiske försöker en medverkande i

dokumentären kontakta MSC för en intervju, men får aldrig något svar trots upprepade

kontaktförsök. Efter månader av försök att få till en intervju besöks MSC:s huvudkontor i

London för att få svar på frågor om hållbart fiske, men den medverkande blev ombedd att lämna

(2021, 00:50:15). Deras val att inte ge svar på tal kan kopplas till strategier vid krissituationer

(Benoit, 1997), där MSC helt enkelt väljer att ignorera problematiken genom att inte svara vid

kontaktförsök och genom att inte ställa upp på intervjuer. De väljer att eliminera problemet, där

de inte behöver förklara sin situation om de inte ger någon möjlighet till dialog. Detta kan dock

vara en taktik som inte är långsiktigt gynnsam, då det kan leda till misstankar om att information

undanhålls. MSC har i efterhand valt att besvara diverse synpunkter från dokumentärfilmen på

sin hemsida, där de bland annat menar att det visst finns något som kallas för hållbart fiske

(Marine Stewardship Council c, n.d.). De menar att fiskbestånd har möjlighet att återhämta sig

ifall de blir noggrant omhändertagna under en lång tidsperiod. De menar även att fiskbestånd

som är omhändertagna och hållbara även är mer produktiva på lång sikt; vilket leder till att

välskött fiske kan generera mer mat i framtiden än utan fisket.

I linje med det fiskeföretag på Island som prisats för sitt hållbara fiske trots mängder av bifångst

certifierar även MSC fiskeföretag som till följd av sitt fiske producerar väldigt stora mängder av

bifångst. Detta ignoreras, eftersom den bifångst som dödas anses vara så pass låg att det är

”hållbart”. Etiketten kan ibland anses vara helt meningslös, eftersom det på pappret verkar som

att inga övriga djur far illa vid fisket och att fisket har skett på ett hållbart sätt, men detta är enligt

Seaspiracy långt ifrån sanningen. Genom att sätta etiketten ”hållbar” på fisk skapas tanken hos

konsumenterna att de gör det rätta valet för miljön, även om fisk både med och utan certifiering

tekniskt sett kan ha fiskats och behandlats likadant (2021, 00:49:00). Kapten Peter Hammarstedt,

intervjuad i dokumentärfilmen, förklarar att för en person som tillbringar så mycket tid ute till

havs som han gör kan han konstatera att certifieringar undanhåller en stor del av verkligheten för

konsumenter. Som ett exempel på detta förklarar han att ett tonfiskfartyg vilka arbetade för

producenter av delfinsäker tonfisk, hade medfört en bifångst av fyrtiofem delfiner för att fånga

åtta tonfiskar. Alltså har mer än fem gånger så många delfiner avlidit än den tonfisk som fångats,
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trots att certifieringen hänvisar att delfiner inte ska ha kommit till skada vid fisket av tonfisken

(2021, 00:24:50).

Senare i dokumentären undersöks det huruvida MSC har en möjlig intressekonflikt, vilket i så

fall kan vara anledningen till att de inte vill diskutera innebörden av hållbart fiske eller varför de

inte uppmanar konsumenter att minska sitt intag av fisk. En av MSC:s grundare var företaget

Unilever, ett företag som vid tidpunkten var en stor återförsäljare av fisk. Trots att flertalet av

deras fartyg verkat destruktivt har endast några få nekats certifiering på över tjugo år. Över 80%

av MSC:s inkomster, där den årliga inkomsten är ungefär 30 000 000 euro, kommer från

licensavgifter för MSC:s logotyp på fisk. Detta betyder således att ju mer fisk som certifieras

med MSC:s märkning, desto mer inkomster får dem (2021, 00:50:30). Trots att MSC själva

hävdar att de är en icke-vinstdrivande organisation kan detta kopplas till the stakeholder theories,

där modellen utgår från att ett företag är verksamt för att generera vinst åt ägarna (Freeman et al.

2010). Här kan det alltså diskuteras att det sker en intressekonflikt, då MSC utåt sätt agerar

filantropiskt och att deras verksamhet bedrivs i hopp om ett mer hållbart samhälle, men att det

finns tydliga aspekter som hänvisar till att verkligheten inte riktigt ser ut på detta vis. Ur

konsumentens synvinkel kan det verka som att MSC agerar strikt ur ett CSR-perspektiv, där

deras certifiering kan verka som bevis för att de köp som görs är bättre för miljön och samhället

än produkter utan MSC-certifiering eller liknande certifieringar.

Efter Seaspiracy lanserades har diskussioner uppstått kring huruvida det är för enkelt att bli

certifierad av MSC. MSC har valt att besvara detta genom att dels lämna över skulden åt andra

aktörer, då de hänvisar till att det inte är dem själva som sköter den process där fiskeri certifieras,

utan detta görs av oberoende parter som inte är del av MSC. De menar att processen är helt

transparent och intressenter kan själva undersöka vilka fiskerier som har certifierats med MSC

och har även möjligheten att lämna åsikter. De menar även att trots att dokumentärfilmen kan få

det att verka som en enkel process att bli certifierad är detta inte fallet och det kan i vissa fall ta

åratal innan fiskerier godkänns för certifiering (Marine Stewardship Council c, n.d.).

Att livsmedelsföretag väljer att köpa certifieringar som MSC kan kopplas till CSR och tanken

om att företagen är noga med att kommunicera sin hållbara fisk för att visa på att de aktivt

arbetar för ett mer hållbart samhälle. Huruvida de gör detta i marknadsföringssyfte för att sälja
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mer eller för att de faktiskt värnar om hållbarhet kan ej besvaras, men det finns tydliga tecken på

konflikter mellan dessa aspekter.

4.3 KRAV

4.3.1 Inledning

KRAV-märkningen är Sveriges mest kända miljömärkning för mat och har funnits sedan 1985.

Reglerna för certifieringen utvecklas av den ekonomiska föreningen KRAV som ägs av sina

medlemmar; vilka är engagerade representanter från livsmedelsbranschen (KRAV b, 2020). När

någonting är KRAV-märkt innebär det att produkten bidrar till biologisk mångfald, står bakom

god djurvälfärd, har minskad klimatpåverkan, ger skydd för miljö och hälsa samt att de anställda

har bra arbetsvillkor (KRAV c, 2020). Frågan är hur väl detta fungerar i praktiken.

4.3.2 Kontroll av certifiering

Enligt KRAV finns det ingen mat som är så väl kontrollerad som den KRAV-märkta. “Alla

KRAV-certifierade företag i hela livsmedleskedjan måste följa KRAVs regler - både de som odlar

och de som förädlar KRAV-märkt mat” (KRAV d, 2020). Kontrollen genomförs av godkända

certifieringsorgan som är företag helt fristående från KRAV, detta för att man som konsument ska

känna sig trygg när man köper KRAV-märkt mat. Det som kontrolleras främst är följande tre

saker:

1. Att produktionen följer reglerna.

2. Att man kan visa varifrån livsmedlen kommer, det ska finnas spårbarhet.

3. Att företaget håller isär KRAV-märkta livsmedlen från andra, konventionellt producerade.

Vidare utförs omfattande genomgångar av diverse rutiner och processer inom företaget som är

aktuellt för KRAV-certifiering, vilket kan ta tid. När den första kontrollen görs av

certifieringsorganets revisor görs en besiktning av företaget som vill bli KRAV-certifierat.

Revisorn ser till att den berörda restaurangägaren, bonden eller vem det är som är aktuell för

märkningen är införstådd med KRAV:s regler och klarar av att efterfölja dessa. Därefter måste

KRAV:s regler följas i minst två år innan produkterna får lov att märkas och kallas

KRAV-märkta. Vidare är kontroll av såväl skriftlig dokumentation som fysisk besiktning ett
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ständigt pågående projekt och revisorn kommer tillbaka minst en gång om året för att utföra

kontroll. För att verkligen kontrollera att reglerna efterlevs utförs både anmälda samt oanmälda

besök (KRAV d, 2020).

Mot bakgrund av ovanstående framstår det närmast osannolikt att en KRAV-märkt gård skulle

bryta mot djurskyddslagen, men det var precis vad SVT:s Uppdrag Granskning upptäckte.

Djurägaren på den KRAV-certifierade gården som bröt mot djurskyddslagen enligt Uppdrag

Granskning var sedan tidigare polisanmäld av länsstyrelsen misstänkt för djurplågeri. Gården har

under åtta års tid fått återkommande kritik från Länsstyrelsen på grund av gödselförorenade,

sjuka och magra djur på gården (Fegan & Svensson, 2020).

Detta innebär att trots certifiering och godkännande att kalla sig en KRAV-märkt gård efter

diverse kontroller visar det sig att det förekommer handlingar på gården som går emot allt KRAV

förespråkar och står för. Enligt forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet (Lundmark, 2016)

är brister i djurens välfärd färre på KRAV-märkta gårdar men ändock förekommer det. Frågan

blir då om företag utnyttjar certifieringar för att påvisa ett CSR-arbete som kanske inte motsvaras

av det som förespråkas. Frågan är om detta innebär att man som konsument bör vara

uppmärksam på om det föreligger faktiska CSR-åtgärder och arbete som säkerställer produkt-

och produktionskvaliteten bakom marknadskommunikationen eller om certifieringarna bara är

just marknadsföring.

4.4 Certifieringar som taktisk positionering

4.4.1 Inledning

I följande avsnitt diskuteras certifieringar som taktisk positionering. Detta för att uppfylla

uppsatsens syfte att utreda hur certifieringar används ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv

vilket kräver förståelse för hur företag faktiskt använder sig av certifieringar och CSR inom sin

marknadsföring.

34



4.4.2 Allmänt om certifieringar

Det finns olika typer av certifieringar, de kan vara första-, andra-, eller tredjepartscertifieringar.

För en förstapartscertifiering, också kallad för egencertifiering, är det producenten själv som står

för och ansvarar för märkningen. Detta är den minst pålitliga typen av certifiering då det inte

finns något kontrollorgan eller annat som säkerställer kvaliteten. En andrapartscertifiering har en

kontroll i form av köparen, det räcker alltså inte med att producenten uttrycker en certifiering

utan denne måste sedan säkerställas och kontrolleras av köparen; vanligtvis en förädlare när det

rör livsmedelsprodukter, alternativt en tekniker. Denna typ av certifiering är lite mer pålitlig än

den förstnämnda, men den typ som är absolut säkrast utifrån ett konsumentperspektiv är

tredjepartscertifieringen. En tredjepartscertifiering inspekteras i slutändan av ett oberoende

organ, såsom både KRAV och MSC fungerar, och det oberoende organet kan vara antingen

offentligt eller privat. Att certifieringen kontrolleras av ett organ som är oberoende innebär att

organisationen inte har någon egen vinning eller intresse i verksamheten, de administreras varken

av köpare eller säljare vilket gör trovärdigheten hög (Andersson & Gullstrand, 2009).

Varför väljer företag certifieringar? Livsmedelsbranschens förutsättningar har som tidigare

nämnt förändrats väsentligt och information efterfrågas allt mer av såväl konsumenter som

företagare. Det finns fyra olika faktorer som resulterat i att certifieringssystemen växt och blivit

allt vanligare; ökad internationalisering, mer konsumentmakt, högre ägarkoncentration samt ett

större intresse och fokus för säkerhet och kvalitet (Andersson & Gullstrand, 2009).

Den ökade internationaliseringen beror till stor del på att kommunikations- och transporttekniken

förändrats och utvecklats avsevärt i kombination med att tidigare traditionella handelshinder har

liberaliserats genom olika avtal för att förbättra handeln för varor mellan länder. Det har blivit

lättare och mindre kostsamt att exportera och importera livsmedel långa sträckor. Bara mellan

1995 till 2005 ökade den globala handeln för livsmedelsprodukter med cirka 60%; för Sveriges

del var ökningen ytterligare större då exporten ökade med 140% och importen med 119%

(Andersson & Gullstrand, 2009). Det mer globala förhållningssättet till handel har utvecklats

genom att konsumenternas efterfrågan förändrats, vilket innebär en naturlig övergång till

diskussion kring konsumentmakten.

35



I och med den ökade globaliseringen har inkomsten för människor i industrialiserade länder ökat,

vilket har resulterat i ett förändrat beteendemönster och därmed också en förändrad efterfrågan

gällande livsmedelsprodukter. I allmänhet spenderas en mindre del av individers inkomst på

livsmedel, men samtidigt är det påtagligt att konsumtionen av färska och dyrare

livsmedelsråvaror som kött ökar. Det är kanske också därför det blir allt viktigare att

certifieringarna är pålitliga. Globaliseringen har också resulterat i att konsumenter efterfrågar

livsmedel från andra länder, exempelvis kaffe, tropiska frukter och ris, men är fortfarande

kritiska och intresserade av hur livsmedlet framställts samt under vilka arbetsvillkor. Att

genomsnittskonsumenten blir allt mer upplyst kring miljöproblem, arbetsvillkor, hälsoeffekter av

maten med mera innebär att efterfrågan på ett system som snabbt ger information kring detta

ökat - certifieringar (Andersson & Gullstrand, 2009).

Högre ägarkoncentration är också ett resultat av den ökade globaliseringen och

internationaliseringen vilket inneburit en annan konkurrens och förändringar för hela

livsmedelssektorns organisation. Det ökade intresset för säkerhet och kvalitet är ett resultat av de

tre tidigare nämnda faktorerna då det, under de senaste decennierna, uppkommit en rad skandaler

där livsmedelsindustrin hotat både konsumenternas samt arbetarnas hälsa. Bland annat har det

rört sig om hälsofarliga kemikalier, salmonella, fruktansvärda arbetsvillkor samt livsmedel

innehållande cancerframkallande ämnen. Kedjan från jord till bord har blivit allt svårare att

övervaka i takt med den ökade globaliseringen och handeln vilket gör att konsumenterna

efterfrågar ett säkert och effektivt sätt att säkerställa livsmedlets kvalitet samt framställning.

Certifieringar har blivit ett sätt att återfå konsumenters förtroende för livsmedelsindustrin och ge

företag en chans att visa att de håller högre standard än vad lagstiftningen kräver. EU har bland

annat infört att om säkerheten för ett livsmedel inte går att garanteras så ska livsmedlet utan

undantag undvikas (Andersson & Gullstrand, 2009). Med anledning av ovanstående låter

certifieringar som en räddning på alla livsmedelsindustrins tidigare problem, men hur väl löses

problemen om certifieringarna inte motsvarar det som sägs?

4.4.3 Positionering utifrån CSR och certifieringar

När företag marknadsför sig genom taktisk positionering baserat på sitt CSR-arbete innebär det

att CSR-arbetet vävs samman med marknadsföringen för att väcka konsumentens
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uppmärksamhet och vilja att handla etiskt. Företag använder CSR som marknadsföring för att

spela på människors samvete, att man känner att man gjort en god handling när man köper en

vara från ett visst företag eller en särskild certifierad produkt. Att välja en “bra” produkt är att

associera sig själv som en god samhällsmedborgare. När konsumenter associerar ett företag eller

en produkt med positivt samhällsansvar visar det sig att sannolikheten att produkten köps ökar,

likaså lojaliteten gentemot produkten eller varumärket (Du, Bhattacharya & Sen, 2007). Detta

innebär att det är av stor vikt att de märkningar och certifieringar som står på en produkt eller för

ett visst varumärke stämmer och speglar vad de står för, annars agerar man som konsument lojalt

gentemot ett företag av en anledning som varumärket inte lever upp till.

Detta kan i sin tur återkopplas till tanken om att när ett företags kommunicerade intentioner och

värderingar inte överensstämmer med verkligheten påverkas både rykte och förtroende för

företaget (Varey). Ett exempel som kan visa på detta är när ett KRAV-märkt slakteri utsatt djur

för misshandel, vilket senare visades i Uppdrag Granskning (konsumentforum KRAV). Genom

att vara en KRAV-märkt gård, eller som i detta fall ett slakteri, finns förväntningar hos

konsumenter att djurhållningen genomförs på ett sätt som är bättre än övriga gårdar och slakteri i

Sverige vilka inte är KRAV-märkta. När verkligheten visar annat minskar förtroendet för både

det KRAV-märkta slakteriet, men även för KRAV som certifiering. Detta gör sig tydligt då

konsumenter har visat sitt bristande förtroende för KRAV efter denna incident, där de bland

annat undrar hur det kan vara möjligt att ett KRAV-certifierat slakteri plågar sina djur trots att

slakteriet ska kontrolleras av oberoende organ, samt hur man som konsument ska kunna lita på

KRAV hädanefter (Konsumentforum KRAV).

Som svar på detta menar KRAV att de omedelbart drog tillbaka certifieringen för slakteriet, men

de är även tydliga med att det som skett är oacceptabelt. De trycker på att slakteriet endast är ett

litet slakteri där väldigt få KRAV-certifierade djur slaktas årligen, samt att slakteriet har

undanhållit sin dåliga djurhållning då kontroller skett (KRAV konsumentforum). De typer av

strategier KRAV har använt sig av för att försvara händelsen kan förklaras som minskning av

angrepp och korrigerande beteende (Benoit, 1997). Minskning av angrepp visar sig tydligt när

KRAV försöker minska anklagelserna genom att hänvisa till att det endast är ett litet slakteri där

få KRAV-märkta djur slaktas, potentiellt i ett försök att minska storleken av problemet. Genom

deras svar kan det i konsumenternas öron låta som att resterande KRAV-märkta slakteri har god
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djurhållning och att detta endast är ett litet problem som nu är åtgärdat. Korrigerande beteende

gör sig tydligt då de direkt hänvisar till att de har dragit tillbaka slakteriets certifiering och på så

sätt tagit bort problemet för KRAV. Detta kan tänkas ha gjort som åtgärd för att kunna

upprätthålla det goda rykte KRAV strävar efter och genom att eliminera det problem som skapat

uppståndelse kan de försöka minska de skador som skett.

Viktigt att ha i åtanke är att en väldigt liten del av marknaden är konstant vilket innebär att

konsumenternas reaktioner, åsikter och handlingar gentemot ett visst företag eller en viss produkt

lätt kan förändras. Ett uttalande, ett uppmärksammande, en mediavåg eller en ny

forskningsmetod kan innebära ett varumärkes blomstrande framsteg eller motsatt; dess totala fall.

Det är inte enbart företagets eget CSR-arbete och marknadsföring som påverkar konsumentens

beslut att agera eller inte, utan även faktorer runt omkring såsom media eller aktivism vilket

ligger utanför företagets kontroll. Detta innebär att CSR-arbetet måste synas genom de

handlingar kopplade till CSR-arbete som dels marknaden som helhet genomför, dels vad

konkurrenterna gör för att konsumenterna ska agera lojalt gentemot produkten eller företaget.

Det sätts således en högre press på företaget att marknadsföra sig och samtidigt rent praktiskt stå

bakom det som marknadsförs, för att konsumenterna inte ska se igenom det och välja ett annat

alternativ från en konkurrent (Du, Bhattacharya & Sen, 2007).

För att lyckas med att använda CSR som ett verktyg för att positionera sig i förhållande till sina

konkurrenter måste företaget inte enbart arbeta aktivt med CSR utan även bli välkänt för just det

arbetet hos konsumenterna. Företag som gjort detta och lyckats är bland annat The Body Shop

och Ben & Jerry’s som lyckats implementera CSR i deras varumärke och därför blivit kända som

varumärken med bra samhällsansvar (Du, Bhattacharya & Sen, 2007). Att använda sig av

certifieringar är en del av processen att framställa sin produkt eller sitt varumärke som bra för

både samhället, miljön och människan eftersom varje märkning ämnar säkerställa kvaliteten och

arbetet bakom produkten och tydliggöra för konsumenten att produkten är hållbar.

För vissa företag har således marknadsföring genom CSR varit anledningen till varumärkets

tillväxt och framgångssaga, skovarumärket Timberland är ytterligare ett exempel. Det

Timberland gjort är att de har integrerat CSR-principer i varje del av deras tillverkningskedja;
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dels när det gäller miljömässiga aspekter, dels när det kommer till etiska och rättvisa

arbetsförhållanden. Genom Timberlands positionering har deras konsumenter blivit att betrakta

som ambassadörer för varumärket, och utöver det hamnade Timberland på en sjätte placering i

Business Ethics 100 Best Corporate Citizens år 2006. Att varumärket har oerhört lojala

konsumenter är ytterligare en positiv bieffekt (Du, Bhattacharya & Sen, 2007).

För att utreda vad det är som gör att vissa företag lyckas med sin marknadsföring genom CSR

och därmed positionerar sig genom att vara goda samhällsmedborgare, kan det vara klokt att

utreda motiven bakom arbetet. Vad är det som driver Ben&Jerry’s, The Body Shop och

Timberland att agera miljömedvetet och hållbart? Anna Blombäck, Ek. dr. vid Internationella

handelshögskolan i Jönköping, menar att det finns två alternativ; profit eller filantropi. Är

motivet bakom CSR-arbetet profit-baserat grundar sig handlandet i att tillfredsställa kundernas

krav på att företagen ska engagera sig i miljö- och hållbarhetsfrågor. Detta kan resultera i

kortsiktiga lösningar och att konsumenterna så småningom genomskådar att agerandet inte var

genuint, vilket i sin tur kan innebära bristande lojalitet, förlust av kunder och likaså pengar.

Skulle motivet bakom CSR-arbetet istället vara filantropi så finns ett genuint intresse för att

förbättra, påverka och utvecklas mot ett mer hållbart företagande genom hela

tillverkningsprocessen fram till konsument. Ett sådant motiv innebär mer långsiktiga lösningar

och resulterar i ett kontinuerligt arbete för att hela tiden följa vad som är det bästa för planet,

plånbok och miljö. Utöver nyss nämnda fördelar kan företaget stå rakryggat framför sina kunder

och konsumenter, vilket förhoppningsvis resulterar i lojalitet och en känsla av transparens; att

man litar på företaget och associerar det till sig själv (Handelsrådet, n.d.).

Det råder således ingen tvekan om att varumärken och företag gynnas av att marknadsföra sig

genom sitt CSR arbete, däremot sätter det högre krav på oss som konsumenter att vara upplysta

och informerade samt förhålla sig kritiskt för att inte låta marknadsföringen ta över och dölja

eventuella brister i verksamheten. Att konsumenter som förknippar ett företag med bättre

samhällsansvar agerar mer lojalt gentemot produkten och varumärket skulle också kunna

innebära att granskningen avtar då man en gång kollat upp produkten. När en konsument sedan

fortsätter köpa samma vara utan att vara kritisk till den finns en risk för att det sker saker inom

bolaget eller att certifieringen inte längre motsvarar det som sker bakom kulisserna, det vill säga
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det faktiska CSR-arbetet. Att konsumenter således agerar mer lojalt mot ett bolag som

förespråkar positivt samhällsansvar kan således resultera i motsatsen, att konsumenten blir trogen

ett företag som använder sig av greenwashing och i själva verket arbetar emot det som

konsumenten från början värdesatte och prioriterade.

Både KRAV- och MSC-märkningarna är symboler för att tydliggöra och säkerställa produktens

kvalitet samt hur den är framtagen; när certifieringarna då används som taktisk positionering

inom marknadsföring finns en risk att marknadsföringsmålen tar över det faktiska CSR-arbetet.

The Stakeholder Theories blir viktigare och de mätbara målen i form av vinst prioriteras istället

för att investera i hållbara lösningar som utvecklar produktsäkerheten och hållbarheten. Vad detta

skulle kunna resultera i ur ett företagsperspektiv är att verksamheten använder sig av

CSR-marknadsföring i vinstsyfte, vilket innebär att företaget tjänar pengar utan att egentligen

bedriva ett genuint arbete för miljö och hållbarhet. Det lilla CSR-arbetet som bedrivs är något

varumärket kan luta sig tillbaka på och hänvisa till om det skulle ifrågasättas att agerandet är

bristfälligt. Ur ett konsumentperspektiv däremot skulle CSR-marknadsföring med profit syfte

kunna resultera i att många konsumenter litar på och investerar pengar i produkter som inte

motsvarar det som marknadsförs. Det ställs således högre krav på konsumenten att vara

uppmärksam och utredande för att kunna åskådliggöra om samhällsarbetet är genuint eller bara

ett spel för galleriet.

4.5 Certifieringar i hållbarhetsrapporter

4.5.1 Inledning
I följande avsnitt diskuteras certifieringar i hållbarhetsrapporter. För att utreda varför företag

använder certifieringar krävs förståelse för hur företag framhäver certifieringar som en del av

CSR-arbetet i hållbarhetsrapporter. År 2017 lagstadgades upprättning av hållbarhetsrapport om

två av följande villkor uppnåtts: fler än 250 anställda, balansomslutning överstigande 175

miljoner kronor eller en nettoomsättning som överstiger 350 miljoner kronor (Bolagsverket,

2019).
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Hållbarhetsrapporter syftar att framhäva verksamhetens avtryck och konsekvenser inom områden

miljö, sociala förhållande, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av

korruption. Hållbarhetsrapporter kan utifrån the triple bottom line theory ses som en övergång

från finansiell redovisning, där det finansiella arbetet knyts samman med det sociala och

miljömässiga arbetet. Istället för att fokusera på finansiell vinst är det nu även viktigt att redovisa

och vara transparent med faktorerna människa och planet, vilka är två av de tre faktorer som the

triple bottom line behandlar. Vid en analys av företag och dess CSR-arbete i hållbarhetsrapporter

är det intressant att läsa hur och vad som skrivs, men ibland också vad som inte skrivs. Trots

vissa lagkrav som hållbarhetsrapportering omfattar, drivs företag i sin rapportering av intern och

extern motivation enligt Lynes och Andrachuk (2008).

4.5.2 Företag 1 - Dafgårds

Dafgårds är ett svenskägt livsmedelsföretag grundat 1937. Företaget omsätter drygt 3000 MSEK

och har knappt 1200 anställda; därav omfattas de således av kravet att upprätta en

hållbarhetsrapport (Dafgårds a, n.d.). Dafgårds äger flera framgångsrika varumärken, däribland

Billys och Gorby’s. Dafgård producerar även köttbullar till många av IKEA:s varuhus. Det

framgår av rapporten att företagets produkter är både MSC- och KRAV-certifierade. Vilka

produkter eller i vilken omfattning Dafgårds produkter är certifierade framgår inte i rapporten.

Det framgår inte heller varför MSC- och KRAV-certifieringar är viktiga för företaget. Enligt

Dafgårds hållbarhetsrapport arbetar de löpande för att uppnå en hållbar utveckling samt minska

företagets miljöpåverkan. Vidare menar VD Ulf Dafgård att ”Dafgård är ett stort företag med

påverkan på samhälle och miljö både direkt, genom användning av resurser inom vår

verksamhet, men också indirekt genom val av råvaror och leverantörer. Hållbarhetsarbetet är väl

integrerat i vår verksamhet och fångas upp i våra dagliga arbetssätt inom våra olika

produktionsområden”. Varken VD eller hållbarhetsrapporten förtäljer i mer detalj hur eller vad

företaget strävar efter att förbättra (Dafgård b, 2019).

Det är svårt att bedöma Dafgårds faktiska samhällsengagemang då dess hållbarhetsrapport är

intetsägande. Dafgårds hållbarhetsrapport berör FN:s klimatmål och framhäver klimatmål 12 -

hållbar konsumtion och klimatmål 13 - bekämpa klimatförändringar som betydande för deras

hållbarhetsaspekt (Regeringskansliet, n.d.). Hållbarhetsrapporten förtäljer inte var just dessa
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klimatmål premieras framför andra. Vidare saknar rapporten också konkret målsättning och

förklaring till varför företaget engagerar sig för samhället och klimatet. Det är anmärkningsvärt

att ett företag av Dafgårds storlek enbart mäktar med att producera en hållbarhetsrapport med så

uppenbara och stora brister. Genom att tolka Dafgårds hållbarhetsrapport utifrån Lynes och

Andrachuks (2008) modell för motivation för samhällsansvar framstår det som att Dafgårds

hållbarhetsengagemang är påtvingat av politiska faktorer i form av svensk

årsredovisningslagstiftning.

Efter analys av Dafgårds hållbarhetsrapport når den knappt upp till det tredje steget på Carrolls

pyramid. Detta betyder inte att uppsatsförfattarna tror att Dafgårds verksamhet inte är etisk;

hållbarhetsrapportens avsaknad av CSR-främjande handlingar samt motivationen för

upprättandet av rapporten verkar snarare grunda sig i lagtvång än vilja att vara transparent.

Dafgårds fullgör vad företaget förväntas av de lagar och regler som finns i samhället men inte

mycket mer. Om Dafgård vill att dess hållbarhetsengagemang ska framstå som trovärdigt bör de

justera utformning samt omfattning av deras hållbarhetsrapport.

4.5.3 Företag 2 - Orkla

Orkla är ett norskägt industrikonglomerat med livsmedelsverksamhet i Sverige och har en

omsättning på nästan 7000 MSEK. Företaget har drygt 3000 anställda och omfattas således av

kravet att upprätta en hållbarhetsrapport (Orkla a, 2021). Orkla äger flera framgångsrika

varumärken som Abba, Felix, Kalles, Bob med flera. Flera av dessa varumärken säljer produkter

innehållande sjömat. Orkla framhäver i sin hållbarhetsrapport att de att strävar mot en hållbar

tillväxt och i egenskap av livsmedelsproducent, producera och konsumera hållbart, vilket är ett

av FN:s hållbarhetsmål (Regeringskansliet, n.d.). Orkla är tydliga med att de strävar mot en

hållbar produktion och menar i sin hållbarhetsrapport att MSC- och KRAV-certifieringar hjälper

dem att säkerställa att exempelvis inköpt fisk är fiskad på ett hållbart sätt utan att äventyra

fiskbestånden. Orkla framhäver att de utöver dessa certifieringar utför egna analyser av

fiskbestånden för att ytterligare försäkra att de inte äventyrar fiskbeståndet. Orkla belyser även

vikten av hållbar produktion för att säkra en framtida frisk havsmiljö (Orkla b, 2020).
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Av det som framförs i hållbarhetsrapporten tycks Orkla gjort allt som krävs för att säkerställa en

hållbar produktion genom ett hållbart fiske. Detta då de, som tidigare nämnts, antagit FN:s tolfte

hållbarhetsmål, internt analyserat fiskbestånden, satt krav på leverantörer om hållbart fiske samt

använt tredjepartscertifieringar i form av MSC och KRAV. Vidare varnade Orkla år 2020 om att

certifierad fisk är en bristvara samt att företaget har initierat dialog med den norska och svenska

regeringen samt andra, ej nämnda, nyckelintressenter för att lösa frågan (Orkla b, 2020).

Av den fisk som Orkla använder i sin produktion är enbart 66 procent certifierad, en tredjedel av

Orklas fiskeprodukter är alltså ej hållbart fiskade. Trenden för Orklas hållbara inköp av fisk är

negativ. Orklas hållbara inköp av fisk uppgick 2017 till 92 procent, 2018 till 85 procent, 2019 till

78 procent och tillslut ner till 66 procent 2020 (Orkla b, 2020). Orklas hållbara fiskeinköp har

således på fyra år minskat med 26 procentenheter. Denna trend är ingenting som Orkla berör i sin

hållbarhetsrapport vilket är intressant då utvecklingen både är anmärkningsvärd samt negativ ur

ett hållbarhetsperspektiv. Detta antyder enligt intressentmodellen att Orklas motiv med CSR är

extrinistiskt, och bygger således på ett egenintresse för bolaget där det yttersta målet är att öka

varumärkets egen välfärd såsom ökad försäljning, större vinst eller bättre image. Detta är

problematiskt för Orkla då deras uttalade vision inte ligger i linje med dess handlingar, vilket i

sin tur kan påverka företagets rykte. Det är dock en fin balans hur Orkla ska och kan agera i

denna situation då de finns fler intressenter än enbart konsumenter.

I enlighet med vad som framgår av Orklas hållbarhetsrapport om minskad tillgång av certifierad

fisk har företaget förmodligen ställts inför ett beslut, hållbarhet eller utebliven försäljning. Orkla

har då varit tvungna att ta ett kritiskt beslut om vilken intressent de vill tillfredsställa. I detta fall

verkar det som de intressenterna med vinstintresse premieras på bekostnad av havsklimatet och

konsumenterna. Då detta inte berörs i rapporten kan läsare enbart spekulera i varför Orklas trend

för certifierad fisk är negativ, men vi kan säkerställa att Orklas handlande sprider dubier om

CSR-arbetets intentioner. Orkla menar i sin hållbarhetsrapport att MSC-certifieringen är viktig

dels för att säkerställa hållbart fiske, dels för att dokumentera hållbart fiske till Orklas

konsumenter vilket är helt i motsats till Orklas handlande; den transparens som Orkla säger sig

ska finnas är bristfällig (Orkla b, 2020). Orklas handlande stämmer inte överens med den image

de vill förmedla till sina konsumenter. Om verkligheten inte överensstämmer med den

43



kommunicerade imagen skapas en misstro för företaget, vilket leder till mer skada än om imagen

skulle överensstämma med den något sämre verkligheten. Således borde Orkla värnat om den

transparens de påstår sig värna om samt varit tydliga med sitt agerande gällande ökade inköp av

icke certifierad fisk.

4.5.4 Företag 3 - Findus

Findus Sverige AB ägs sedan 2015 av multinationella Nomad Foods Ltd riskkapitalbolag

specialiserade på livsmedelsverksamhet. Findus, som är verksamma i Sverige, tillverkar främst

frysta livsmedel och har en omsättning på drygt 2200 MSEK. Företaget har drygt 200 anställda

samt balansomslutning på drygt 6800 MSEK och omfattas således av kravet att upprätta en

hållbarhetsrapport (Findus Sverige, 2021). Findus hållbarhetsrapport är upprättad i två delar, en

del som enbart omfattar Findus Sverige AB och en del som är övergripande för Nomad Foods

Ltd-koncernen, vilket inkluderar Findus.

Findus menar i sin hållbarhetsrapport att deras produktion och inköp byggs på respekt och

omtanke för människa och miljö vilket de menar säkerställs genom att bland annat inköp av

certifierad fisk. Findus framhäver sitt engagemang i certifierad fisk genom att poängtera att de

var först med MSC-märkt fisk på den svenska marknaden. Findus visar, i sin hållbarhetsrapport

förståelse för sin roll i samhället i egenskap av stor livsmedelsproducent som förbrukar resurser

och påverkan detta har på samhälle och miljö. Findus VD menar att de tar ansvar för Findus

samhälls- och miljöpåverkan, vilket säkerställs genom att behandla hållbarhet som vilken annan

affärskritisk fråga; med konkret uppsatta mål och regelbunden uppföljning. (Findus, 2019)

Genom Findus hållbarhetsarbete har de funnit områden som de själva menar inte direkt kan

kontrolleras eller påverka, vilka inkluderar följande: primärproduktion av råvaror, bearbetning av

varor från tredjepartsleverantörer, och transport av varor till och från återförsäljare och andra

kunder. För att motverka detta och stärka Findus inflytande och kontroll använder sig företaget

av branschföreningar och certifieringsföretag där exempelvis MSC utgör en viktig del av inköp

av sjömat (Findus, 2019). Då Findus inte utför eget fiske, säkerställer Findus således en

betydande del av dess hållbarhetsarbete genom MSC-certifieringar. Genom Findus CSR-arbete
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visar företaget på miljömässigt samt socialt ansvarstagande och uppnår såldes Carrolls Pyramids

tre första steg.

Findus menar att MSC-certifieringen förser konsumenterna med en enkel, trovärdig genväg till

att veta att produkten har anskaffat på ett hållbart och ansvarsfullt sätt (Findus, 2019). I

hållbarhetsrapporten framhåller Findus, genomgående och argumenterar för dess handlingar

utifrån konsumentens förväntningar på företaget. I enlighet med Lynes och Andrachuks modell

om företags motivation för samhällsansvar, kan Findus konsumentfokus tyda på att handlingarna

motiverats utifrån påtryckning från intressenter i form av konsumenter eller för att förbättra

företagets image. Detta styrks ytterligare av rapportering om att Findus skeppar MSC-certifierad

fisk från Europa till Kina för beredning, och tillbaka till Europa för försäljning. Findus agerande

är inget som berörs eller förklaras i dess hållbarhetsrapport från 2019. Agerandet visar på att

Findus värdesätter de positiva aspekterna förknippade med MSC-certifieringen mer än att verka

för ett hållbart företagande.

4.6 Greenwashing utifrån MSC och KRAV

Förevarande uppsats ämnar att utreda hur certifieringar används ur ett marknadsföringsmässigt

perspektiv, i synnerhet genom att undersöka certifieringarna MSC och KRAV. Med tanke på den

information som framkommit i kapitel 4.5 och 4.6 faller det sig naturligt att vidare undersöka om

certifieringar är ett bevis på kvalitet; eller enbart att betrakta som ett marknadsföringsknep och

greenwashing för att framställa företaget som en god samhällsmedborgare. Både KRAV och

MSC har tydliga riktlinjer och regelverk för hur produktkedjan ska hanteras för att beviljas

certifiering, ändock uppkommer fall där certifierade produkter eller verksamheter är bristfälliga.

Med tanke på de upptäckta bristerna på KRAV-certifierade gårdar samt framkommen

information i Seaspiracy är det naturligt att ifrågasätta huruvida kvalitetssäkrande märkningar

över huvud taget är av relevans för att validera CSR-arbete.

Om ett företag bedriver ett CSR-arbete med genuint intresse för hållbarhet och utveckling, det

vill säga att motivet bakom arbetet är filantropi, finns det några saker att tänka på för att undvika

greenwashing. Den första saken är att kunna styrka att produkten eller varan antingen förbättrar,

alternativt inte ger någon negativ påverkan på miljön under produktens hela livscykel vid
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användning av miljöargument. Om det finns påtaglig forskning eller annat underlag som tydligt

bevisar att produkten inte har någon negativ påverkan så är det fakta att luta sig tillbaka på och

något som ger substans till företagets “gröna” påståenden. Ytterligare en sak att tänka över som

företagare är om den miljövänliga produkten används som ett bevis för att företaget tar

miljöansvar, trots att den faktiska kärnverksamheten fortfarande är miljöskadlig. Om så är fallet

snuddar varumärket vid att greenwashing förekommer och marknadsföringen samt produktionen

bör ses över (Svensk digital handel, 2019).

För att undvika greenwashing som konsument gäller det att vara påläst och uppmärksam,

exempelvis bör man som konsument kontrollera att olika påståenden såsom “miljövänligt”,

“grönt”, “naturligt” och “klimatsmart” faktiskt kan styrkas med fakta. Finns det inget underlag

eller någon substans för ordet som används är risken stor att det enbart är ett

marknadsföringsknep och greenwashing. Vidare bör man som konsument även kontrollera de

olika miljömärkningarna, detta för att säkerställa att de är korrekta och inte några okända eller

egengjorda märkningar. Skulle en märkning vara okänd eller egengjord är det svårt att säkerställa

kvaliteten och vad certifieringen de facto innebär. Slutligen måste man som konsument se över

helhetsbilden och tänka kritiskt, använder sig företaget av reklamen för att dölja något annat i

verksamheten? Är det verkligen en miljövänlig produkt man tankar bilen med när det kallas för

“gröna mil” eller liknande? Som konsument behöver man således handla med viss skepticism

och vara medveten om marknadsförarnas knep samt säkerställa att det alltid finns pålitlig fakta

som substans.

Avslutningsvis kan det konstateras att certifieringar inte är lika med någon garanti eller

hundraprocentig säkerhet, däremot innebär det överlag att produktionskedjan är bättre övervakad

och håller en högre standard när det kommer till miljö, arbetsförhållanden och hållbarhet jämfört

med varumärken och företag som inte innehar certifieringar.
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5. Sammanfattning och slutsats

5.1 Sammanfattning
Corporate social responsibility, ofta förkortat CSR, är det ansvar företag har gällande deras

samhällspåverkan inom det område företaget verkar. Företag kan uppnå socialt ansvar genom att

antingen jobba aktivt med CSR genom att exempelvis integrera etiska och miljömässiga aspekter

i verksamheten, respektera de mänskliga rättigheterna samt andra sociala- och

konsumentrelaterade aspekter; eller genom att försöka förebygga eller mildra den negativa

påverkan verksamheten har för samhället. Det finns således ingen exakt definition av vad CSR

de facto innebär men att begreppet omfamnats och omvandlats från ett “om” till ett “hur” är

tydligt. Företag är noggranna med att marknadsföra sitt sociala ansvar vilket har visat sig ha stora

konkurrensmässiga fördelar då konsumenter agerar mer lojalt gentemot ett företag som tar

samhällsansvar och bedriver ett aktivt CSR-arbete.

För att förtydliga och kommunicera sitt CSR-arbete kan företag använda sig av olika

certifieringar som livsmedelscertifieringarna MSC och KRAV. För havet verkar organisationen

MSC, vilka har en vision om ett hav fullt av liv och som dessutom kan förse oss människor med

mat, både idag och för all framtid. För att något ska få kallas MSC-märkt ska fisket uppfylla de

regler som finns för att följa den miljöstandard som MSC utvecklat; leverantörskedjan ska vidare

uppfylla en spårbarhetsstandard. Att reglerna följs och att standarden hålls kontrolleras årligen av

ett utomstående organ med oberoende experter. Att MSC är lika med hållbart fiske ifrågasätts av

Netflix dokumentär Seaspiracy som framhåller kritik mot fiskeindustrin i stort, samt just

MSC-certifieringen. Seaspiracy visade att trots att fiskerier följer MSC:s rådande riktlinjer

innebär det inte att fisket är hållbart då det inte går att säkerställa fångst av den sjömat man de

facto fiskar efter, utan bifångst. Att använda sig av MSC-märkning som en sorts

hållbarhetsstämpel för fisk- och skaldjursprodukter riskerar att leda till en falsk bild om hållbart

fiske gentemot konsumenter; bland annat har ett fiskeriföretag på Island fått pris för sitt hållbara
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fiske i åratal trots en bifiskning på cirka 270 tumlare, 900 sälar av olika arter och 5000 havsfåglar

per månad. Genom att sätta etiketten ”hållbar” på fisk skapas tanken hos konsumenterna att de

gör det rätta, även om fisk både med och utan certifiering tekniskt sett kan ha fiskats och

behandlats likadant.

KRAV-märkningen i sin tur är Sveriges mest kända miljömärkning för mat och har funnits sedan

1985. Certifieringen innebär att produkten bidrar till biologisk mångfald, står bakom god

djurvälfärd, har minskad klimatpåverkan, ger skydd för miljö och hälsa samt att de anställda har

bra arbetsvillkor. Enligt KRAV själva finns det ingen mat som är så väl kontrollerad som den

KRAV-märkta, vilket gör att det framstår närmast osannolikt att en KRAV-märkt gård skulle

bryta mot djurskyddslagen; men det var precis vad som framkom genom SVT:s Uppdrag

Granskning. Djurägaren på den KRAV-certifierade gården som bröt mot djurskyddslagen enligt

Uppdrag Granskning, var sedan tidigare polisanmäld av länsstyrelsen misstänkt för djurplågeri.

Gården hade dessutom under åtta års tid fått återkommande kritik från Länsstyrelsen på grund av

gödselförorenade, sjuka och magra djur. Att ett varumärke kommunicerar olika certifieringar

verkar således inte innebära ett säkerställande av en viss kvalitet, så frågan är då vilket motiv

som ligger bakom kommunikationen och användandet av certifieringar.

När företag marknadsför sig genom taktisk positionering baserat på sitt CSR-arbete innebär det

att CSR-arbetet vävs samman med marknadsföringen för att väcka konsumentens

uppmärksamhet och vilja att handla etiskt. Dafgårds är ett svenskägt livsmedelsföretag grundat

1937 som äger bland annat Billys och Gorby’s och skriver i sin hållbarhetsrapport att deras

produkter är både MSC- och KRAV-märkta, men av vilken anledning framgår inte. Efter en

noggrann analys verkar det som att hållbarhetsrapportens avsaknad av CSR-främjande

handlingar samt motivationen för upprättandet av rapporten grundar sig i lagtvång snarare än en

vilja att vara transparent. Orkla är ytterligare ett företag som använder sig av både MSC och

KRAV och äger bland annat ABBA, Felix, Kalles, BoB med flera. I Orklas hållbarhetsrapport

framgår det att de strävar efter en hållbar tillväxt för att producera och konsumera hållbart, men

det framgår också att endast 66 procent av den fisk som används i Orklas produktion är

certifierad; en tredjedel av Orklas fiskeprodukter är alltså ej hållbart fiskade. Utöver detta blir

den icke hållbara andelen större och större för varje år. I Findus hållbarhetsrapport framgår det
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att Findus produktion bygger på respekt och omtanke för människa och miljö vilket ska

säkerställas genom bland annat MSC-certifiering. Uttalandet till trots skeppas råvaror mellan

Kina och Europa för billigare beredning. Företagens utsagor ställt mot deras handlande väcker

funderingar kring eventuell greenwashing; att framställa något som mer miljövänligt än vad det i

själva verket är.

5.2 Slutsats
Syftet med förevarande uppsats var att utreda hur certifieringar används ur ett

marknadsföringsmässigt perspektiv. Frågeställningen var således: Hur motiverar företag sitt

användande av certifieringar? Mot bakgrund av vad som framkom av Dafgårds, Orklas samt

Findus hållbarhetsrapporter så motiveras användandet av certifieringar med hållbarhet ur ett

miljöperspektiv; att säkerställa att vi ska kunna äta, leva och producera hållbart livet ut. Vid

närmare undersökning av dels företag som använder sig av certifieringar, Dafgårds, Orkla och

Findus, dels certifieringarna i sig själva, MSC och KRAV, visar sig verkligheten se annorlunda

ut. Slutsatsen blir således att certifieringar till stor del används för ett marknadsföringsmässigt

syfte med hopp om att övertyga konsumenten att denne gör ett hållbart val när en produkt köps,

men tyvärr är det bakomliggande motivet snarare att generera vinst enligt The Stakeholder

Theories än att uppnå det filantropiska steget i Carrolls pyramid.

49



6. Avslutande diskussion

6.1 Slutdiskussion

Utifrån den information och analys gällande MSC, KRAV, Dafgård, Orkla och Findus som

uppsatsen har bidragit med är det tydligt att det finns en konflikt mellan vad som kommuniceras

till omvärlden och hur detta överensstämmer med situationer i verkligheten. Att säga vad som

faktiskt pågår inom de företag vi har analyserat är något vi som uppsatsskrivare inte kan besvara

utifrån vårt empiriska material. Baserat på den information som kommuniceras på respektive

företags hemsida samt hållbarhetsrapporter kan det dock diskuteras huruvida de kommunicerade

värderingarna används i marknadsföringssyfte, samt om de motiveringar för användandet av

certifieringar är marknadsföringsmässiga eller filantropiska.

Att aktivt inkorporera CSR i sin verksamhet är något som i stort sett är väsentligt för företag

idag, men som tidigare diskuterat finns risken för att detta istället leder till greenwashing då

företagets image inte korrelerar med hur verksamheten bedrivs. Att marknadsföra sig som ett

CSR-företag kan leda till både ett mer positivt rykte och leda till ökad försäljning för företag,

eftersom konsumenter är mer troliga att välja företag som aktivt arbetar med CSR. Detta leder till

att det kan verka självklart för företag att kommunicera dessa värderingar som något som

företaget värnar om, i hopp om att konsumenter ska välja just dem över konkurrenter. I linje med

detta är det även viktigt för företagen att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt som

behagar samtliga intressenter, vilket kan verka motstridigt då konsumenter och aktieägare

knappast har samma tankar kring vad som är det viktigaste med företaget. Eftersom konsumenter

som väljer CSR-varumärken är mer troliga att värna om CSR-värderingar kan det tänkas att de

anser att det viktigaste med dessa företag är att de arbetar med CSR för filantropiska anledningar

och inte för vinstdrivande; vilket aktieägare mest troligt kommer föredra.

Trots att MSC hävdar att de är en icke vinstdrivande organisation ifrågasätter Seaspiracy detta,

där de menar att en intressekonflikt uppstår då det finns en direkt korrelation mellan ökad

inkomst och ökat antal utdelade certifieringar. Som Carroll (2016) samt intressentmodellen

hävdar är det väsentligt för företag att vara vinstdrivande, för att säkerställa att intressenter

fortsatt vill investera i företaget samt för att företagen ska överleva. Denna aspekt spär på synen
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om att det troligtvis är gynnande för företag att kommunicera att deras företag aktivt arbetar med

CSR och att de marknadsför sitt sociala ansvar utifrån andra skäl än att endast vara moraliskt bra

individer i samhället. Eftersom den ekonomiska aspekten är den understa delen av Carrolls

pyramid är det en nödvändighet för företag att vara vinstdrivande för att kunna nå de övriga

delarna av pyramiden. Det är dock en intressant tanke att diskutera kring huruvida MSC och

KRAV mäter de rättsliga förväntningarna de har på sig från samhället, då både KRAV och MSC

har hamnat i situationer där deras certifieringar har kopplats samman med olagliga handlingar.

KRAV har mer direkt, som tidigare nämnt, hamnat i blåsväder på grund av djurplågeri på

certifierade gårdar och slakteri, vilket är en klar olaglig handling. MSC har dock inte utfört

olagliga handlingar, men har förväntningar på sig från samhället att bedriva sin verksamhet

regelrätt utifrån de standarder de själva kommunicerar, vilket enligt Seaspiracy inte görs då

MSC-certifierad fisk har fiskats från fiskeri vilka bedrivit icke-hållbart fiske. Detta betyder

således att både KRAV:s och MSC:s kommunicerade värderingar inte har överensstämt till fullo

med verkligheten, vilket kan leda till minskad förtroende för hur säkra certifieringarna faktiskt

är.

Gällande både MSC och KRAV så kommunicerar de tydligt på respektive hemsidor att de värnar

om både miljön, hållbarhet och de djur som behandlas för respektive företag. Genom att endast

läsa på respektive hemsida skapas en bild av att deras verksamhet är baserad på filantropi och att

deras främsta mål med verksamheten är att göra gott för samhället och arbete för något som är

större än dem själva. Som konsument kan det verka som ett självklart val att om möjligheten

finns, välja produkter som är certifierade med MSC eller KRAV, för att bidra till ett mer hållbart

samhälle. Både KRAV och MSC är tydliga med att kommunicera att deras certifieringsprocess är

långdragen och noga kontrollerad, för att säkerställa att de företag som certifieras med deras

märke är företag som når de standarder som är satta. När certifieringar som KRAV och MSC då

förknippas med situationer där de handlingar som skett inte överensstämmer med de

kommunicerade värderingarna förs tankarna återigen till greenwashing och att företagen snarare

arbetar vinstdrivande än filantropiskt, trots att de själva hävdar motsatsen.

Vad är det då som gäller när det kommer till hur företagen motiverar användandet av

certifieringar? Vilket kan ses i fallet med Dafgård är de tydliga med att kommunicera att deras

produkter är certifierade med både KRAV och MSC, men då de varken kommunicerar vilka
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produkter eller i vilken omfattning produkterna är certifierade misslyckas företaget med att

motivera varför de har valt att certifiera sina produkter, mer än att det ser bra ut på pappret. Det

kan diskuteras kring att denna miss i kommunikationen bidrar till brus, där avsaknaden av

information leder till ökade frågor hos konsumenten. Det kan tänkas att hållbarhetsrapporten har

formulerats på ett vis som leder till att meddelandet inte riktigt framgår och på grund av denna

miss i kommunikationen framstår det istället som att Dafgård inte kan motivera sitt användande

av certifiering. Detta leder istället till att tankar om greenwashing uppstår, då det kan verka som

att Dafgård certifierar sina produkter med KRAV och MSC för att det ser bra ut för omvärlden

och för att inte verka sämre gentemot konkurrenter med liknande certifieringar.

I fallet med Orkla verkar det som att de är tydligare med att kommunicera sin motivation till

användandet av certifieringar, där de är tydliga med att de arbetar mot att nå FN:s tolfte

hållbarhetsmål, att de internt analyserat fiskebistånden, att de satt krav på leverantörer om

hållbart fiske samt att de använder tredjepartscertifieringar som KRAV och MSC. Frågan är då

om de har varit mer noggranna med utformandet av sin rapport för att skapa en bra image och

därmed verka som ett CSR-företag där motivet är filantropiskt, eller om de helt enkelt är mer

måna om att aktivt arbeta med sitt CSR-arbete än Dafgård. Vad som motsäger detta är just att

andelen hållbar fisk ständigt sjunker inom företaget, vilket hänvisar till att de anser att det är

viktigare att upprätthålla sin försäljning snarare än att upprätthålla hållbarheten på sina

produkter. Bortsett från den minskade andelen hållbar fisk kan det utåt sett verka som att Orkla

arbetar för ett mer hållbart samhälle, snarare än att verksamheten bedrivs för sin egen vinning.

För att koppla detta till Seaspiracy uppstår en problematik då konsumenter kan skapa sig en

uppfattning om att Orklas produkter, närmare bestämt deras havsdjur, är fiskade på ett hållbart

sätt både för miljön och för de djur som har fiskats. Vad som då framkommit i Seaspiracy, att det

är närmare omöjligt att faktiskt säkerställa att fisket sker hållbart ute till havs, leder till att det

inte går att säkerställa att den fisk som säljs faktiskt är hållbart fiskad.

Liknande Orkla är även Findus noga med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete i sin

hållbarhetsrapport och de är även tydliga med att förklara varför de använder sig av

MSC-certifierade produkter. Genom att poängtera att de var först på den svenska marknaden med

MSC-certifierad fisk tyder de på att de var tidiga med att inkorporera hållbarhetsarbete i sin

verksamhet, vilket kan vara en taktik för att skapa förtroende hos konsumenterna. Genom att
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belysa att de hanterar hållbarhetsfrågan som vilken annan affärsfråga som helst antyder de att

hållbarhet för dem är något självklart, en aspekt som alltid ska finnas på tapeten. Något som dock

blir problematiskt är då de antyder att det finns vissa faktorer som de inte kan påverka i

processen från fiske till slutprodukt, vilket bland annat handlar om transport. Att därefter få

vetskapen om att Findus transporterar fisk från Europa, till Kina och tillbaka till Europa för

beredning och försäljning uppstår frågor om kommunikationen i hållbarhetsrapporten faktiskt

betyder något, eller om det endast är för att se bra ut för konsumenterna. Det är inte hållbart att

transportera fisk enorma sträckor bara för beredning, vilket betyder att den MSC-certifierade fisk

som slutligen såldes i Europa inte har bidragit speciellt mycket till ett mer hållbart samhälle.

Funderingar uppstår kring huruvida företag i allmänhet faktiskt arbetar för samhället och

hållbarhet eller om det alltid kommer vara viktigare att säkerställa företagens framtid, med hjälp

av att marknadsföra och kommunicera gröna värderingar.
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