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Sammanfattning 

Titel: Vad har du på din inköpslista? – En analys och utvärdering av 

samhällsansvarets betydelse inom livsmedelsbranschen 

Kurs:   Företagsekonomi C, Service Management, Kandidatuppsats 

Författare:  Joakim Goding och Mona Moussavi 

Handledare:  Hans Zimmerlund och Göran Grape 

Nyckelord:  Livsmedelsbranschen, strategival och samhällsansvar. 

Bakgrund: Bakgrunden tar upp att konsumenternas konsumtionsbeteende har 

förändrats och att det har blivit ett starkare tryck från omgivningen 

att företagen måste ta sitt samhällsansvar. Sett till den ökade 

konkurrens inom livsmedelsbranschen kan samhällsansvar vara ett 

sätt för livsmedelskedjorna att skapa ett mervärde åt sina kunder. 

Dock måste företagen besluta sig för hur de ska arbeta med detta 

för att det ska vara strategisk relevant. 

Problemformulering: Vilken betydelse har samhällsansvaret för livsmedelsbranschens 

långsiktiga överlevnad? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera hur vida 

livsmedelskedjornas samhällsansvar stämmer överens med deras 

kunders uppfattning. Uppsatsen har även som syfte att se om det 

finns några skillnader mellan företag som positionerar sig med 

lågpriskoncept i sin affärsidé i förhållande till företag som inte gör 

det. 

 

Metod: Uppsatsen har använts dig av både en kvalitativ samt en 

kvantitativ ansats till undersökningen. Den kvalitativa ansatsen är 

baserad på intervjuer med en person i företagsledningen samt en 

butikschef i varje livsmedelsbutikskedja. Den kvantitativa ansatsen 

är grundad på en enkätundersökning med 25 slumpässigtutvalda 

kunder från respektive livsmedelsbutikskedja. 

 

Urval: De fyra livsmedelbutikskedjorna som ingår i undersökningen är 

COOP Sverige, ICA Sverige AB, Lidl Sverige och Willys. 

 

Teorier: Uppsatsen använder sig av teorierna; Porters tre generiska 

strategier, involveringsteorin samt tjänstemarknadsförings 

triangeln där den interaktiva och interna marknadsföringen är i 

fokus. 

 

Empiri: Empirin består av primärdata från intervjuerna och 

enkätundersökningen samt sekundärdata för komplettering. 

 

Resultat: Det går att finna en överensstämmelse inom samhällsansvar 

mellan företag och dess kunder hos de företag som inte har lågpris 

i sin affärsidé, samt har en fokuseringsstrategi med höginvolverade 

kunder. 



 

Slutsats: Samhällsansvar är ett mervärde, som tillsammans med 

differentieringsstrategin eller fokuseringsstrategin, har betydelse 

och spelar en viktig roll för företagens långsiktiga överlevnad.  

Abstract 

Title: What do you have on your grocery list? – An analysis and 

evaluation of the importance of social responsibility in the food 

industry 

 

Course:  Business Administrations C, Service Management, Bachelor thesis 

 

Author:  Joakim Goding and Mona Moussavi 

 

Tutors:  Hans Zimmerlund and Göran Grape 

 

Keywords:  Food industry, strategy choices, social responsibility 

 

Background: The background takes up that consumers' consumption behavior 

has changed and that there has been strong pressure from the 

ambient that companies must take their social responsibility. Seen 

to the increased competition in the food industry social 

responsibility can be a way for the food chains to create added 

value to its customers. However, companies must decide on how 

to work with social responsibility for it to be strategically relevant. 

 

Problem definition: What is the importance of social responsibility for the food 

industry's long-term survival? 

 

Objective: The aim of this thesis is to analyze and evaluate if the food chains’ 

social responsibility is consistent with their customers' perception. 

The essay also aims to see if there are any differences between 

firms that are positioning themselves with low-cost concept in its 

business in relation to companies that do not. 

 

Method: The essay has been used up by both a qualitative and a quantitative 

approach to the study. The qualitative approach is based on 

interviews with one person in the management and a store 

manager in every food store chain. The quantitative approach is 

based on a survey with 25 random selected customers from each 

food store chain. 

 

Selection: The four food chains that are included in the investigation are 

COOP Sverige, ICA Sverige AB, Lidl Sverige and Willys. 

 

Theories: The essay uses the following theories; Porter's three generic 

strategies, involvement theory and service marketing triangle 

where the interactive and internal marketing is in focus. 

 



Empiric: The empiric consists of primary data gained from the interviews 

and the survey along with secondary data for complementary. 

 

Results: It is possible to find a correlation between social responsibility 

within the company and its customers of the firms that don’t have 

low-cost concept in their business, and have a focus strategy with 

high involvement customers.  

Conclusion: Corporate social responsibility is an added value, which together 

with the differentiation strategy or focuses strategy, has 

significance and plays an important role in long-term survival. 

 

  



Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven på Södertörns Högskola våren 2009 inom företagsekonomi 

med inriktning på Service Management. 

Vi skulle vilja tacka alla informanter som tog sig tiden att svara utförligt på våra 

intervjufrågor och ge oss en inblick i deras verksamhet. Respondenternas svar från 

enkätundersökningen möjliggjorde kundperspektivet i denna uppsats, tack för att ni tog er tid 

att svara! 

Vi skulle även vilja tacka våra opponentgrupper samt våra två handledare: Göran Grape och 

Hans Zimmerlund som kom med värdefull kritik under resans gång. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens problembakgrund samt problemdiskussion vilket leder 

till den problemformulering som ska undersökas. I avsnittet presenteras även 

undersökningens syfte samt avgränsningar. 

1.1.1. Företagens samhällsansvar uppmärksammas 

Redan efter andra världskriget började diskussionen om företagens ansvarstagande att ta form. 

År 1953 lanserade Howard R Bowens sin bok ”Social responsibility for the businessman” i 

USA. I boken uppmanar R Bowens att företagsledarna ska ta ett större social ansvartagande 

vilket ledde till att en häftig debatt startade inom område.
1
 Debatten fortsatte då Rachel 

Carson 1962 lanserade boken ”Silent spring” som fokuserade på företagens ansvar för miljön 

och människor
2
. På 1970-talet började även aktieägare och övriga intressenter att lägga sig i 

debatten kring företagens ansvarstagande
3
. 

Samhällsnyttan fick en större inverkan på företagen efter att Kofi Annan lanserade Global 

Compact
4
 i samband med The World Economic Forum i Davos 1999.

5
 Kofi Annans önskan 

var att storföretagen skulle gå med i detta internationella initiativ för att främja socialt och 

miljömedvetet ansvarstagande bland alla internationella företag.
6
 Det togs fram tio principer 

som företagen ska arbete med inom områdena miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och 

bekämpning av korruption.
7
 Global Compacts uppgift är att binda samman FN organ, 

fackföreningar och samhället med de internationella företagen för att tillsammans gynna 

arbetet med de tio principerna.
8
 Allt detta var början till omvärldens krav att företagen skulle 

börja ta sitt globala samhällsansvar.  

På senare år har diskussion om företagens sociala ansvar blommat upp ordentligt i Sverige.
9
 

Människorna i samhället menar att det är viktigt att företagen tar sitt ansvar gentemot 

omgivningen och medborgarna som lever i den. Detta har skapat en problematisk situation för 

företagen, som därmed blir utsatta för påtryckningar att ägna tid och resurser åt att 

upprätthålla sitt sociala ansvar. Kunder förväntar sig att företaget tar detta ansvar, snarare än 

                                                
1
 Grafström, Maria et al(2008), CSR: Företagsansvar i förändring, 2008, sid 29  

2
 Ibid. sid 30  

3 Ibid. sid 31 
4
 http://www.unhcr.se/se/how_i_can_help/Global_Compact.htm 

5
 http://www.regeringen.se/sb/d/10894 

6
 http://www.unhcr.se/se/how_i_can_help/Global_Compact.htm 

7
 http://www.regeringen.se/sb/d/10894 

8
 http://www.unhcr.se/se/how_i_can_help/Global_Compact.htm 

9
 Frostenson, Magnus (2007), Medarbetare och CSR – En rapport om de interna följderna av företags sociala ansvarstagande, sid 5 
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att enbart ägna sig åt att vinstmaximera
10

. Hur det kommer sig att denna fråga har blivit så 

uppmärksammad på senare tid har flera orsaker. Bland annat väljer allt fler företag att flytta 

delar av eller hela sin verksamhet till utvecklingsländer.
11

 Dessa länder, där 

arbetsförhållandena ofta är sämre än i väst och där korruption
12

 är vanligt på högre nivå, 

innebär en klyfta mellan det som räknas som sunda värderingar i västvärlden och företagens 

vinstmaximering. Andra orsaker till uppmärksamheten är den pågående miljödebatten och 

uppmärksammade skandaler i näringslivet.
13

 Dessa förändringar som skett både i 

organisationsstrukturerna samt i samhället har lett till att frågan om samhällsansvar blivit allt 

viktigare för företagens kunder. Vinstmaximering bör inte längre vara det enda perspektiv 

som ett företag fokuserar på.  

Företagens samhällansvar är ett väldigt brett område som inkluderar fyra olika profilområden; 

1) Företagets etiska ansvarstagande, 2) Företagets miljömässiga ansvartagande, 3) Företagets 

sociala ansvartagande samt 4) Företagets ekonomiska ansvartagande. Företagen bör besluta 

hur mycket de vill satsa på samhällsansvar samt vilket profilområde de ska lägga mest tyngd 

på för att det ska vara relevant mot deras företagsstrategi.
14

 

1.1.2. Livsmedelsbranschen 

I den svenska livsmedelsbranschen har intågandet av företag, främst från utlandet, med 

lågpriskoncept på marknaden spelat en stor roll på hur konkurrensen bland företag ser ut i 

dagsläget. Fokusering på prisfrågan har fått konsumenter att bli allt mer prismedvetna och har 

gjort att företagen försöker pressa priserna
15

. Att pressa priser är en av två grundläggande 

strategier som företag kan använda sig av för att få konkurrensfördelar inom en bransch
16

. 

Företag med lågpriskoncept pressar ner priserna för att vinna konkurrensfördelar och övriga 

företag, som inte har den ekonomiska makten att kunna pressa priserna, måste satsa på något 

mervärde eller differentiera sig för att överleva. Att skapa ett mervärde är den andra strategin 

för att få konkurrensfördelar inom en bransch och innebär att företag skapar en produkt eller 

tjänst där konsumenterna är villiga att betala ett högre pris. Denna differentiering eller 

mervärde kan vara i form av kvalité, service och/eller ett större utbud
17

. Det som också kan 

skapa ett mervärde är varumärket som är unikt för ett specifikt företag och som konsumenter 

                                                
10

 Larsen, Jennifer & Ruser, Beth (2007), Maritz Poll: Environmentally Friendly Retail Marketing - All Hype or Consumer Preference? 
11

 Frostenson, Magnus (2007), Medarbetare och CSR – En rapport om de interna följderna av företags sociala ansvarstagande , sid 5 
12

 Ibid. Sid 5 
13

 Ibid. Sid 9 
14

 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/det-haer-aer-csr/ 
15

 http://archive.corren.se/archive/2005/7/7/i9086btvc1yg014.xml 
16

 http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-

8AD845DBD559%7D&id=2015&filename=FEK-00012052.pdf sid 8 
17

 http://archive.corren.se/archive/2005/7/7/i9086btvc1yg014.xml 
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kan utveckla känslor till och lättare skapa en association till företaget
18

. Företagen måste 

besluta om vilken strategi de ska anamma för att skapa mervärde åt sina kunder inom den allt 

mer konkurrensutsatta branschen. 

Livsmedelbranschens konsumenter har börjat kräva att företagen ska ta sitt sociala och 

miljömässiga ansvar.
19

 Stora skandaler som skett inom branschen exempelvis 

köttfärsskandalerna
20

 och att de marknadsledande företagen inom livsmedel har sålt 

utrotningshotade fiskarter i sina butiker
21

, har förstärkt kravet på att företagen måste bli mer 

etiska. Konsumenterna själva har också börjat ta sin del av ansvaret, vilket kan ses genom att 

försäljningen av ekologiska varor ökat med 36 %
22

 gentemot förra året och bara ICA ökade 

försäljningen av sina rättvisemärkta produkter med 60 % mellan åren 2007-2008.
23

 Det har 

blivit en stark trend i samhället att tänka på miljöfrågor
24

 och att varje enskild individ ska ta 

sitt ansvar. Detta har lett till att konsumtionsbeteendet har förändrats och företagen måste vara 

medvetna om de förändringar som sker för att behålla sin position på marknaden. 

Under hösten 2008 drabbades världen, inklusive Sverige, av en finansiell kris som ledde till 

en lågkonjunktur som fortfarande pågår
25

. Inte nog med att företagen får en stark konkurrens 

från andra företag, de måste nu också försöka överleva en kris där kunderna håller hårt om 

sina pengar. Det marknadsledande företaget inom livsmedelsbranschen valde att sänka sina 

priser för att få en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Det tog inte lång tid innan 

andra företag inom livsmedelsbranschen följde efter
2627

. Denna prispressarstrategi är något 

som inte kommer att fungera i längden eftersom företagen inte kan sänka sina priser i all 

evighet. Alla kunder vill enbart inte ha låga priser utan andra saker också. Företagen måste 

därför försöka hitta ett mervärde för att överleva på lång sikt. Ett sätt att skapa ett mervärde är 

att ta till sig samhällsansvar. Sverige ligger i framkant när det gäller detta område och 

svenskarnas engagemang är stort
28

. Om företagen använder sig av samhällsansvar i sin 

företagsstrategi kan detta leda till en långsiktig överlevnad för företaget och ett mervärde till 

kunderna som tillsammans skapar ett lyckat koncept. 

                                                
18

 http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-

8AD845DBD559%7D&id=2015&filename=FEK-00012052.pdf sid 7 
19

 http://www.compare.se/index.asp?id=3502 
20

 http://dn.se/ekonomi/fortroendekris-for-butikernas-hantering-1.601038 
21

 http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/greenpeace-plockar-ner-hotad-fisk-fraan-hyllorna-i-butiker-oever-hela-landet-201766 
22

 http://www.e24.se/pengar24/shopping/priskoll/artikel_1055903.e24 
23

http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/foersaeljningen-av-ekologiska-varor-fortsaetter-att-oeka-266308  
24
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Svenskarnas medvetenhet och kunskap har ökat kring frågor med samhällsansvar. Det 

fungerar inte nu enbart att ha låga priser, utan att företagen tar hänsyn till samhället i stort. 

Detta har lett till att företagen måste hitta ett mervärde i form utav samhällsansvarstagande för 

att överleva. Livsmedelbranschen har en stor potential att arbeta med frågor kring 

samhällsansvar och göra skillnad, då alla människor måste konsumera livsmedel. Företagen 

har därmed stor makt i samhället och därmed även ett stort ansvar gentemot det. Om 

företagen satsar på samhällsansvar i en konkurrensutsatt bransch kommer detta inte enbart att 

leda till en konkurrensfördel utan de gör även samhället en tjänst. Företagens samhällsansvar 

är därför ett väldigt intressant och aktuellt ämne att diskutera som påverkar alla.  

”Frågan idag är inte om företag ska tag ett socialt ansvar, utan hur de ska bete sig för att 

göra detta”
29

 

1.2. Problemdiskussion 

I och med globaliseringen har världen blivit allt mer öppen och därmed har trycket ökat från 

omvärlden att företagen tar sitt ansvar gentemot samhället i stort. De moraliska aspekterna 

från samhället har blivit lika viktiga att följa som de rättsliga lagarna. Denna 

samhällsförändring har även påverkat konsumtionsmönstret. Människor börjar bli allt mer 

medvetna och försöker ta sitt samhällsansvar genom att handla produkter som inte skadar 

samhället. Detta har lett till att företagen inte längre enbart kan pressa priserna utan måste 

även skapa något mervärde åt sina kunder för att skapa en långsiktig överlevnad. 

Samhällsansvar är ett mervärde som tar hänsyn till samhället och som kan ge 

konkurrensfördelar inom branschen.  

Företagen inom livsmedelsbranschen har en stor potential att kunna arbeta med 

samhällsansvar och eventuellt kunna uppnå en långsiktig överlevnad samtidigt som det 

gynnar samhället i stort. Företagens samhällsansvar är dock ett brett område som omfattar 

många delar. Företagen inom livsmedelsbranschen måste därför besluta om vilket eller vilka 

profilområden inom samhällsansvar som det ska läggas mest tyngd på. Företagen måste även 

kunna koppla ihop sin strategiska positionering på marknaden och arbetet med samhällsansvar 

för att därigenom skapa en strategisk relevant strategi gentemot sina kunder.  
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1.3. Problemformulering 

Denna problemdiskussion mynnar ut i följande frågeställning: 

 Vilken betydelse har samhällsansvaret för livsmedelsbranschens långsiktiga 

överlevnad? 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera hur vida livsmedelskedjornas 

samhällsansvar stämmer överens med deras kunders uppfattning. Uppsatsen har även som 

syfte att se om det finns några skillnader mellan företag som positionerar sig med 

lågpriskoncept i sin affärsidé i förhållande till företag som inte gör det. 

1.5. Avgränsningar och perspektiv 

Företagens samhällsansvar är ett vitt område och denna uppsats har valt att belysa detta 

fenomen genom att använda begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, som 

utgångspunkt. Detta för att CSR är det begrepp som har fått mest genomslag i media och 

bland företagen i dagsläget. Uppsatsen kommer avgränsa sig till de fyra olika profilområden 

som CSR består av och som kan uppdelas i det ekonomiska-, miljömässiga-, etiska- och 

sociala ansvartagandet. 

Denna uppsats avgränsar sig egentligen till hela livsmedelsbranschen men fokusering kommer 

enbart att ligga på fyra butikskedjor som tillsammans utgör ca 80 % av marknaden. 

Uppsatsens undersökning kommer att avgränsa sig till Stockholmsområdet och kommer att 

ske under åren 2009. 

Uppsatsen kommer ha ett genomgripande företagslednings- och personalperspektiv, men 

kommer även att ta hänsyn till konsumenternas syn på företagens samhällsansvar. 

Företagsledningen kommer att representeras av en person som har kunskap om företagets 

samhällsansvar och strategival. De anställda kommer att representeras av butikschefen och 

dennes åsikter.  

  



 

6 

2. Metod. 

I detta avsnitt redovisas de metodval som författarna valt till undersökningen. 

2.1. Vetenskapligt synsätt 

2.1.1. Deduktiv och induktiv metod 

Forskare kan välja mellan två olika ansatser till sina undersökningar, antingen deduktiv- eller 

induktiv ansats. 

Deduktiv ansats innebär att man drar slutsatser från generella principer och teorier till det 

konkreta. Vilket innebär att de generella påståendena testas med den empiriska data som 

erhållits.
30

 

Den induktiva ansatsen innebär att undersökningen har sitt utgångsläge i empirin. Slutsatserna 

dras från det konkreta till det generella.
31

 

Denna undersökning har en deduktiv utformning där författarna använder sig av redan 

befintliga teorier för att undersöka och dra slutsatser från den verkligheten som undersöks. 

2.1.2. Holistiskt synsätt 

Denna uppsats kommer att utgå från det holistiska synsättet som handlar om att se på helheten, 

inte allt i delar, och som inte kan beskrivas enskilt eller individuellt. Varje enhet eller grupp är 

självständiga enheter och man försöker uppnå en total förståelse på det som studeras. Alla 

människor är tänkande individer som själva formar sin verklighet samtidigt som de blir 

påverkade av yttre faktorer är det viktigt att förstå hela det komplexa sammanhang de lever i
32

. 

Författarna ser företaget, kunden och personalen som en helhet och som påverkar varandra 

beroende på hur de agerar.  

2.2. Population och urval 

De fyra företag inom den svenska livsmedelsbranschen som uppsatsen har valt att avgränsa 

sig till är COOP Sverige som är helägt av Kooperativa förbundet (KF),
33

 ICA Sverige AB som 

är en del av ICA-koncernen,
34

 butikskedjan Willys som är del av Axfood-koncernen
35

 samt 

butikskedjan Lidl Sverige
36

 som är en del av Schwarzgruppen.  
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Ett av uppsatsens syfte är att se om det finns några skillnader på de strategiska valen för 

samhällsansvar hos företag som har ett tydligt lågpriskoncept och de företag som inte har det. 

Därav har författarna valt att undersöka COOP Sverige och ICA Sverige AB som är de största 

livsmedelsföretagen
37

 och väletablerade inom livsmedelsbranschen. Dessa två företag har 

affärsidéer som inte fokuserar på ett lågpriskoncept. De andra två företagen är butikskedjorna 

Willys och Lidl Sverige som i sina affärsidéer har skrivit ut att de fokuserar på ett 

lågpriskoncept, tillskillnad mot COOP Sverige och ICA Sverige AB, och som på senare år har 

etablerat fler butiker i landet
38

. 

För att underlätta för läsarna kommer COOP Sverige, Lidl Sverige samt ICA Sverige AB att 

kallas för COOP, Lidl respektive ICA i fortsättningen av uppsatsen. 

För att få ett representativt urval från populationen med enkätundersökningen har författarna 

valt att använda sig av ett klusterurval. Denna urvalsstrategi handlar om att individerna är 

naturligt grupperade, till exempel en skolklass. Vid varje butik tillfrågades 25 slumpmässigt 

utvalda respondenter som fick representera klusterurvalet och populationen.  

De personliga intervjuerna valdes ut ifrån ett strategiskt urval, vilket betyder att författarna 

medvetet har valt personer som är relevanta till undersökningen. Författarna valde därför att 

intervjua butikschefen på varje företag för att se om den interaktiva marknadsföringen är i 

överensstämmelse med deras kunder. Denna intervju skulle även se om företagsledningens 

strategival genomsyrar butikschefens tankesätt. Författarna valde även att intervjua en person 

från företagsledningen på varje företag för att se om den interna marknadsföringen är i 

överensstämmelse mellan ledning och butik. Intervjun skulle även ta reda på vad för 

positioneringsstrategi företaget använder sig av samt ta reda på vilken engagemangsnivå 

företaget har inom samhällsansvar. 

2.3. Undersökningens upplägg 

Genom att intervjua en från företagsledningen och en butikschef från varje butikskedja samt 

genomföra en enkätundersökning av företagens kunder kan författarna, genom en gapanalys 

mellan företagsledningen och företagens anställda samt mellan de anställda och företagets 

kunder, se om företagen satsar på det profilområde inom företagens samhällsansvar som deras 

kunder anser vara viktigast.  
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Under intervjun med personen från företagsledningen ska det komma fram vilket strategival 

företaget anammar och sedan hur detta hänger ihop med deras arbete med samhällsansvar. 

Detta ska överensstämma med det som butikschefen säger för att företaget ska en fungerande 

intern marknadsföring. Butikschefen och kunderna måste sedan ha en dialog för att få en 

lyckad interaktiv marknadsföring. De profilområden inom samhällsansvar som företagen kan 

fokusera på är det ekonomiska, etiska, sociala samt miljömässiga. Beroende på vad företagen 

lägger mest resurser på samt vilka åtgärder företagen tar inom dessa områden kan man få fram 

vilket profilområde företagen har valt att satsa mest på. Det är även viktigt att få reda på under 

intervjuerna hur stort engagemang företagen har inom samhällsansvar. För att ta reda på om 

detta profilområde överensstämmer med vad deras kunder tycker måste en enkätundersökning 

genomföras. Enkätundersökningen kommer bland annat att visa om kunderna är hög- eller 

låginvolverade när de gör sitt köp hos företagen. Undersökningen kommer även att ta reda hur 

mycket respondenterna är involverade när det gäller företagens samhällsansvar.  

Enkätundersökningens resultat och djupintervjuernas resultat kommer att mynna ut om 

företagen satsar på det som deras kunder vill att de ska satsa på. 

2.4. Datainsamling 

2.4.1. Kvantitativ ansats samt enkätens utformning 

I den kvantitativa ansatsen har författare gjort en enkätundersökning för att få in nödvändig 

data från ett kundperspektiv. En enkätundersökning valdes, trots att svaren inte blir lika 

djupgående som i andra kvalitativa ansatser, för att få ett bredare kundperspektiv än vad den 

andra ansatsen kan ge. Totalt 100 enkäter delades ut utanför COOP, Willys, ICA samt Lidl:s 

butiker inom Stockholm den 29 april 2009 för att fånga upp deras kunder. 25 respondenter 

som gjorde sitt återköp i varje butikskedja samlades in. Varför författarna valde att ställa sig 

utanför respektive butikskedja var inte för att fånga upp just den butikens kunder, eftersom 

kunden kanske gör de flesta inköpen i en annan butikskedja, utan för att respondenterna är 

samlade på en plats. Författarna valde att hålla sig inom Stockholmsområdet eftersom det 

finns en viktig och stor marknad här.  

Uppsatsens enkätundersökning hade en hög grad av standardisering
39

. Samma frågor ställdes 

till alla respondenterna och situationen var den desamma för alla de tillfrågade samt var 

ordningsföljden bland frågorna likadana på varje frågeformulär. Detta för att få en sådan bra 

jämförelse som möjligt för den utvalda populationen. Enkätundersökningen hade även en hög 
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grad av strukturering. Frågorna i formuläret hade enbart fasta svarsalternativ och inga öppna 

frågor förekom. Detta för att en öppen fråga överlämnar ansvaret till respondenten att 

bestämma och då kommer standarden att variera vilket gör att frågorna inte kommer ha 

samma betydelse för de tillfrågade. Öppna frågor är även tidskrävande och svaren kan bli 

svårtolkade. För att ta reda på hur mycket respondenterna är involverade i företagens 

samhällsansvar fanns det en fråga där de fick rangordna vilket profilområde de ansåg vara det 

viktigaste gentemot andra faktorer som påverkar val av butikskedja. Detta för att ta reda på 

om företagets arbete med samhällsansvar stämmer överens med deras kunders syn på vad 

företagen bör satsa på för samhällsansvar. För att underlätta för respondenterna gavs det 

exempel på vad som ingår i varje profilområde. Det fanns även en fråga där respondenterna 

fick rangordna hur viktigt samhällsansvar var enligt dem. Hela enkätundersökningen är helt 

anonym förutom vilket kön samt vilken ålder respondenten har. 

2.4.2. Kvalitativ ansats 

I den kvalitativa ansatsen har författarna gjort personliga intervjuer med en person från 

företagsledningen hos COOP, Willys, ICA samt Lidl för att samla in information från 

företagen. För att få de anställdas perspektiv gjordes intervjuer med butikscheferna hos Willys 

Tumba, Coop Forum Haninge, ICA Maxi Haninge samt en Lidl butik i Stockholmsområdet, 

där informanten valde att vara anonym i undersökningen. För att få reda på vilket strategival 

samt profilområde inom samhällsansvar företaget anammar ansåg författarna att det var 

nödvändigt att göra personliga intervjuer på varje företag. En personlig intervju ger mer 

utförlig och djup information än vad en enkätundersökning kan ge. Dock kunde inte detta ske 

i alla fall då informanten inte hade möjlighet att ställa upp på en personlig intervju, i dessa fall 

skedde en intervju via telefon eller mail. De intervjuade i företagens ledning har kunskap om 

företagens positioneringsstrategi samt deras engagemangsnivå kring samhällsansvar och 

butikschefer som har kunskap om butikens interaktiva marknadsföring gentemot deras kunder. 

Intervjusvaren jämfördes sedan för att se om den interna och den interaktiva 

marknadsföringen inom företaget är i överensstämmelse. Det genomfördes totalt åtta 

intervjuer, två på varje företag där butikschefen och en person från företagsledningen 

intervjuades. Alla personliga intervjuer spelades in på band så att inte risken att viktig 

information förloras eller glöms bort. Intervjuerna har skrivits ned ordagrant men har sedan 

omformulerats något för att underlätta läsning.  
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Intervjuerna hade ett semistrukturerat angreppssätt, där frågorna är standardiserade men som 

hade öppna svarsalternativ
40

. Detta angreppssätt användes för att ge varje företag lika 

möjlighet att besvara exakt samma frågor samt att inget företag ska känna sig missgynnade av 

andra frågor. Författarna ville även få så standardiserade och jämförelsebara svar som möjligt. 

De frågor som ställdes under intervjun hade inte någon särskild ordningsföljd, utan beroende 

på vad den intervjuade svarade ställdes frågorna utifrån detta för att undvika en fråga som 

redan hade besvarats. 

2.5.    Reliabilitet  

Reliabiliteten ser till hur tillförlitlig datan som används i undersökningen är. Den ser till hur 

man samlat in datan, hur den har bearbetas samt vilken data som använts. För att undersöka 

reliabiliteten kan det göras ett så kallat test-retest-reliabilitet vilket innebär att andra forskare 

genom uppsatsens metoddel ska kunna genomföra samma undersökning och få ut samma 

resultat.
41

  

Om det skulle göras ett test-retest-reliabilitet på denna undersökning efter en längre period 

skulle resultatet kunna skilja sig åt då företagens samhällsansvar påverkas mycket av de 

samhällsvärderingar som finns ute i samhället och dessa värderingar är inte konstanta.  

Då intervjuerna har varit av semistrukturerad form vilket lett till icke standardiserade svar kan 

subjektiva tolkningar påverka resultatet från intervjuerna och därmed undersökningens 

reliabilitet. Det som talar för en god reliabilitet är att alla personliga intervjuer spelats in på 

band för att minimera risken att någon information skulle gå förlorat. 

Både intervjuerna samt enkätundersökningarna var utformade och utfördes på ett sätt som inte 

påverkade respondenternas svar eller uppfattning om frågan. Respondenterna till 

enkätundersökningen fick dessutom vara helt anonyma för att kunna svara helt sanningsenligt 

på frågorna.  

I de fall där primärdata ej kunde tillhandahållas använde sig författarna av sekundärdata. Det 

är viktigt att påpeka att sekundärdatan är framkommen i ett annat sammanhang, därför kan det 

bli missvisande 
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2.6. Validitet 

Validitet innebär att se huruvida den data som presenteras överensstämmer med det fenomen 

som ska undersökas.
42

  

Då urvalet till enkätundersökningen var ett bekvämlighetsurval, vilket ledde till att alla 

respondenter återfanns i Stockholmsområdet, kan ha påverkat undersökningens validitet. Då 

urvalet inte är representativt för hela riket.  

Båda författarna har medverkat på de personliga intervjuerna och haft direktkontakt med 

respondenterna vilket har lett till att man under datainsamling ha kunnat kontrollera 

relevansen för undersökningsfenomenet under hela processen. Detta har tyvärr inte kunnat 

göras vid mail intervjuerna. 

Det finns en risk för att informanterna på de olika företagen inte svarat helt sanningsenligt 

utan medvetet ändrat på uppgifter för att förmedla ut den bild av företaget som de själva har 

valt. 

2.6.1. Intern och extern validitet  

Intern validitet tittar på vilken överensstämmelse det finns till verkligheten. Den ser även på 

överensstämmelsen mellan olika begrepp och de operationella definitionerna av dem.
43

 Hög 

intern validitet uppnås när en enkät eller djupintervju mäter vad den avser att mäta. Den 

teoretiska ansatsen måste alltså vara kopplad till utförandet av hela undersökningen.
44

 

Extern validitet berör generaliseringen från urval till population. Den ser till om exempelvis 

urvalet är representativt för populationen. Om det blir ett stort bortfall från urvalet är detta ett 

hot mot den yttre validiteten. För att få en hög extern validitet kan man genomföra samma 

undersökning vid olika tidpunkter samt i olika kontexter. Exempel på olika kontexter kan vara 

om det är kulturella eller nationella skillnader. Om resultatet är beroende av en kontext kan 

undersökningen få begränsad överförbarhet.
45

 

Uppsatsen har en hög intern validitet eftersom författarna gjorde både enkätundersökningen 

samt djupintervjuerna utefter den teoretiska ansatsen, som bygger på relevanta teorier och 

samhällsansvar kopplat mot uppsatsen. De mätbara variablerna mäter därmed vad den avser 

att mäta. 

Den externa validiteten anses vara god då uppsatsen enbart hade ett fåtal bortfall på 
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enkätundersökningen, som sedan kompletterades med nya respondenter. 

Enkätundersökningen gjordes enbart vid ett tillfälle, våren 2009, och därav kan den yttre 

validiteten minska något. 

2.7. Källkritik 

De delar av datan som tagits från Internet kan vara svåra att kontrollera och bevisa 

trovärdigheten från den insamlade faktan, då det inte alltid går att se vem som står bakom 

informationen. Dock har mycket av informationen som återfunnits på Internet även blivit 

bekräftad från böcker inom området.  

I denna undersökning har författarna valt att se på företagens samhällsansvar genom det 

relativt nya begreppet CSR. Då begreppet inte är helt etablerat bland de vetenskapliga 

kretsarna så klassas inte CSR som en teori men det är ett vida accepterat begrepp inom 

företagsvärlden som många använder sig av. Därför anser författarna att CSR är trovärdigt 

som begrepp och har en viktig funktion i utvecklandet av samhällsansvar. 

Litteraturen som använts inom området samhällsansvar är väldigt nyskriva, vilket ger en ny 

och uppdaterad kunskap om området. Den litteratur som använts till teorierna är skrivna av 

väletablerade och respekterade forskare. 

2.8. Bortfall 

Tyvärr kunde ingen från Lidl:s företagsledning ställa upp på intervju på grund av tidsbrist från 

deras sida, kompletteringar har därför tagits från deras hemsida. Företagets strategier kan även 

analyseras genom svaren från butikschefen.  

ICA:s anställda respresenterades av kommunikationschefen för ICA Maxi Haninge då deras 

butikschef överlät intervjun till kommunikationschefen. 

Två stycken enkäter räknades som bortfall då respondenten missuppfattade hur man fyller i 

undersökningen. Frågan där kunderna skulle ringa in hur viktigt de anser att företagens 

samhällsansvar är fick fyra bortfall då respondenten missat frågan helt. Författarna valde då 

att gå ut den 5 maj 2009 och dela ut fler enkäter för att komplettera bortfallen. 

  



 

13 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer det att presenteras en definition av CSR, därefter kommer de teoretiska 

perspektiven samt de teorier som är relevanta för uppsatsen. Utifrån dessa teorier skapas det 

en teoretisk syntes som kommer vara utgångspunkten för undersökningens analys. 

3.1. CSR 

3.1.1. Definition av CSR 

I dagsläget finns det olika tolkningar om vad CSR går ut på och man har ännu inte tagit fram 

en internationellt fastställd definition av begreppet. Därav finns det ett flertal olika 

definitioner om vad CSR egentligen innebär. 

En av definitionerna har Kotler tagit fram där han skriver att ”Corporate social responsibility 

is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices 

and contributions of corporate resources”.
46

 

Den mest etablerade definitionen är den som Europeiska kommissionen tagit fram i sin vitbok 

år 2002 ”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad 

lagen föreskriver”.
47

 

3.1.2. CSR:s fyra profilområden 

I dagens moderna företag kan arbetet med CSR delas upp i fyra olika profilområden; 1) 

Företagets etiska ansvartagande, 2) Företagets miljömässiga ansvartagande, 3) Företagets 

sociala ansvarstagande samt 4) Företagets ekonomiska ansvartagande. Det är nödvändigt för 

företagen att besluta hur gediget deras CSR-arbete ska utformas och vilket profilområde de 

ska lägga mest tyngd på för att det ska vara strategiskt relevant.
48

 Även om forskning inom 

området tyder på att CSR-arbetet leder till positiva effekter på värden såsom varumärke, 

anseende och förtroendekapital och att dessa överträffar kostnaderna för arbetet
49

 måste 

företagen se till att inte överinvestera i CSR och få för höga kostnader som skadar 

lönsamheten.
50

  

 

 

                                                
46

 Kotler, Phillip, Lee, Nancy (2005), Corporate Social Responsibility – Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, sid 3 
47
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48
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49
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Figur 1 Egen tolkning av bilden från http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/det-haer-aer-csr/ 

 

Det etiska delområdet har fokus på arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och relationer 

inom företaget.  Inom detta delområde arbetar man exempelvis med gemensamma värderingar 

inom företaget, erbjuda hälsosamma produkter till konsumenterna och krav på att 

underleverantörerna också ska erbjuda arbetskraften rimliga arbetsförhållanden och 

arbetstider. 

Inom det miljömässiga ansvarstagandet ligger klimatpåverkan och resursförbrukning i fokus. 

Arbete med energisnål produktion, ekologisk mat och frukt samt gröna transporter är viktigt 

inom detta område. 

Företagets sociala ansvartagande kan förklaras som samhällsengagemang. Företag stödjer 

eller har egna projekt i utvecklingsländer, delar av varornas eller tjänsters pris går till ideellt 

ändamål samt att företaget anställer handikappade, invandrare och arbetslösa. 

Det sista delområdet, företagets ekonomiska ansvarstagande, fokuserar på lönsamhet på lång 

sikt och redovisning. Att företagen i sina årsredovisningar ska inkludera miljöredovisning, 

hållbarhetsredovisning och CSR-åtgärder.
51

 

3.1.3. CSR:s fyra engagemansnivåer 

CSR består även utav fyra olika engagemangsnivåer
52

 som visar på hur stort utrymme ett 

företag ger CSR-arbetet. De fyra engagemangsnivåerna är: 

 Lägsta nivån 

 Mellannivån 

 Högsta nivån 
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 Övernivån 

 
                   Figur 2 Nivåengagemang CSR 

Den lägsta nivån innebär att företaget är medveten om begreppet CSR men arbetar inte mer 

än vad lagar och regler föreskriver, ett exempel på detta är att ha en policy mot svartarbete. 

I Mellannivån arbetar företaget internt genom att involvera de anställda i CSR-tänket för att 

förstärka deras stolthet och lojalitet gentemot företaget.  

I högsta nivån breddar företaget sitt perspektiv och ser till vilka affärsmöjligheter som CSR 

kan ge. Ett exempel inom livsmedelsbranschen är ett sortiment med ekologiska och 

rättvisemärkta produkter. 

I den övre nivån genomsyrar CSR hela affärsidén och varumärket är uppbyggt på hela tanken 

på CSR. 

3.2. Motstånd mot CSR  

Det har förekommit kritik mot begreppet CSR. Milton Friedman kritiserade företagens 

samhällsansvar på 70-talet och menade att företagen enbart ska fokusera på att vinstmaximera, 

då kommer samhällsnyttan att maximeras. Denna samhällsnytta består i att enbart fokusera på 

tjänster och produkter som marknaden vill ha samt att tillhandhålla arbetstillfällen. Han 

fortsätter och säger att det är omoraliskt att ge bort ägarnas pengar eftersom det kränker deras 

rätt till företagets egendom, bland annat avkastning på det investerade kapitalet.
 53

 

En annan kritik som har riktats mot CSR är att det ställer mer och högre krav på de anställda 

inom företaget. Kraven ökar på fyra områden; kunskap, relevans, prestation och normativ 

överensstämmelse.
54

 Kunskapsproblemet innebär att de anställda inte har så stor kunskap 

kring begreppen och diskussionen som förs kring CSR. Relevansproblemet innebär att de 

                                                
53
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54
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anställda har svårt att relatera och implementera CSR till den egna arbetssituationen. 

Prestationsproblemet innebär att det har uppkommit en ”… ökad arbetsbörda för och kontroll 

av anställda.”
55

 Det sista problemet är det normativa problemet som innebär att medarbetarna 

inte nödvändigtvis behöver hålla med företagsledningen om vad som är etiskt rätt och riktigt. 

Med alla dessa krav skapas det en problematik inom företaget som måste beaktas om man ska 

införa CSR i organisationen. De anställda kommer inte ha det lättaste att knyta ihop begrepp 

som ”… ansvarsfullt företagande, mission, vision och värderingar”
56

 till det vardagliga 

arbetet. 

3.3. CSR:s relevans till uppsatsen  

Uppsatsen kommer använda sig av CSR:s profilområden för att undersöka 

överensstämmelsen mellan företagsledningens, de anställdas och kundernas syn på 

samhällsansvar. För att företagen ska få ett lyckat strategival gentemot samhällsansvar är det 

grundläggande att dessa tre grupper har en överensstämmelse i deras syn av profilval.                                                

CSR kan implementeras i olika nivåer inom företaget därav kommer engagemangsnivåerna 

användas för att undersöka på vilken nivå företaget arbetar med samhällsansvar och hur detta 

kan knytas ihop med företags övergripande strategi. 

3.4. Vår teoretiska utgångspunkt 

Uppsatsen syfte är är att analysera och utvärdera hur vida livsmedelskedjornas samhällsansvar 

stämmer överens med deras kunders uppfattning. Syftet med uppsatsen är även att se om det 

finns några skillnader mellan företag som positionerar sig med lågpriskoncept i sin affärsidé i 

förhållande till företag som inte gör det. 

Bakgrunden och problemdiskussionen har tagit upp att konsumenternas köpbeteende har 

ändrats och att omvärldens krav att företagen ska ta sitt samhällsansvar har vuxit sig starkt. 

Debatten om företagens samhällsansvar kan ses igenom begreppet Corporate Social 

Responsibility, CSR, vilket också i nuläget är det mest kända begreppet för företagens 

samhällsansvar. Bakgrunden tar även upp att företagen måste besluta sig om vilket 

profilområde inom samhällsansvaret som de ska fokusera på för att de ska vara strategiskt 

relevant. För att ta reda på hur företagen inom livsmedelbranschen arbetar strategiskt med 

samhällsansvaret samt vilket profilområde de fokuserar på, kommer uppsatsen att använda 

CSR:s profilområden samt dess engagemangsnivåer som ett genomgående synsätt. 

                                                
55
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                           Figur 3 Samhällsansvar, företag och kund 

Detta medverkar till uppsatsens utgångspunkt där den övergripande nivån är samhällsansvaret 

sett ur ett CSR perspektiv och dess påverkan på både företag och kund.  

Bilden ovan visar hur dessa tre delar; samhällsansvar, företag och kund hänger ihop och dess 

kommunikation sinsemellan.  

3.5. Teoretisk genomgång 

Ur den teoretiska utgångspunkt har teorierna som uppsatsen bygger på tagits fram; 

Porters tre generiska strategier kommer att tas upp för att analysera företagets bakomliggande 

strategival för samhällsansvar.  

För att få med kundernas perspektiv i uppsatsen och se till hur deras mervärde skapas kommer 

involveringsteorin att beröras.  

Utvärderingen av kommunikationen mellan företaget, personal och kund kommer att ses med 

hjälp av tjänstemarknadsföringstriangeln. Där fokuset kommer att ligga på den interna samt 

den interaktiva marknadsföringen.   

Denna uppsats, som nämnts tidigare, har ett företags- och personalperspektiv med hänsyn till 

kundens perspektiv. 

3.6. Teoretiskt perspektiv 

Inom marknadsföringen finns det två olika perspektiv som företag kan arbeta efter, 

transaktionsmarknadsföring (TM) eller relationsmarknadsföring (RM).  

3.6.1. Transaktionsmarknadsföring gentemot Relationsmarknadsföring 

Sett ur ett TM perspektiv skapas kundvärdet hos företaget, utan kundens inverkan, och finns 

inkluderat i produkten som distribueras till kunden. Marknadsföringen sker genom de 

klassiska 4 P:na, pris, produkt, plats och påverkan. Företaget skapar ett segment av 

oidentifierade kunder och erbjuder de ett värde, som ges genom en produkt eller tjänst, i 

Samhällsansvar

CSR

KundFöretag
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utbyte mot pengar. Inom TM ser man kunden som en motståndare, uppgiften är att övertala 

kunden till köp och detta sker oftast genom massmarknadsföring då kunden i fråga är anonym 

för företaget
57

. Det finns inga ambitioner att skapa lojalitet mellan företaget och kunden
58

. 

Kommunikationen mellan företaget och kunden är endast enkelriktad.
59

 

 

Figur 4 Enkelriktad kommunikation 

I motsats till TM har inte RM som utgångspunkt att värdet är något som skapas hos företaget i 

förväg, utan värde ligger hos de värdeskapande processerna. Kunderna ska uppleva hur värdet 

skapas genom relationen och samspelet mellan sig och företaget. Marknadsföringens uppgift 

är att underlätta och stödja kundernas konsumtions- och nyttjandeprocesser och att kundvärdet 

skapas i ett samspel mellan kund och leverantör. I detta perspektiv sker marknadsföringen i 

alla affärsfunktioner som påverkar eller berör denna process.
60

 Lojalitet är något som betonas 

starkt inom RM. Den dubbelriktade kommunikationen mellan företag och kund är nödvändig. 

 

Figur 5 Dubbelriktad kommunikation 

Företag måste besluta vilket synsätt passar bäst till de produkter eller tjänster som de erbjuder 

sina kunder.
 61

  

”Relationship marketing…can be extremely successful where it is appropriate – 

but it can also be costly and ineffective if it is not. Conversely, transaction 

marketing… can be profitable and successful where it is appropriate but a 

serious mistake where it is not.”
62

 

3.7. Tjänstemarknadsförings triangel 

Tjänstemarknadsföringens triangel visar att det måste finnas ett samspel mellan de tre delarna: 

företag, personal och kunder. Detta sker genom den interna, interaktiva samt externa 

marknadsföringen
63

.  
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Figur 6 Egen tolkning av figur 3.3 "tjänstemarknadsföringens triangel" sid 67 i Service management och marknadsföring - en CRM ansats 

(2002) 

3.7.1.  Intern marknadsföring 

Grunden till den interna marknadsföringen är att företaget ser sin personal som den första, 

interna, marknaden. Företaget måste först kunna marknadsföra alla nya företeelser såsom 

varor, tjänster och nya system till personalen inom företaget för att de sedan ska lyckas med 

det i den externa marknadsföringen ut till slutkunden. Personalen är en stor resurs för 

företaget och företagsledningen måste få med personalen för att lyckas nå framgång, därav är 

den interna marknadsföringen en strategisk ledningsfråga. För om företagsledningen själva 

inte förstår vikten av den interna marknadsföringen kommer man inte få ut all den resurs som 

finns tillgängligt inom det egna företaget.                                                                                        

Fokuset inom den interna marknadsföringen ligger på att skapa goda relationer mellan 

personalen på alla nivåer inom företaget, dessa relationer har en bidragande faktor till att 

skapa kund- och serviceinriktad attityd hos alla. Eftersom de interna relationerna måste 

fungera effektivt för att ha lyckas med den externa och interaktiva marknadsföringen.
64

  

3.7.2.  Interaktiva marknadsföringen 

I början av en tjänsteprocess är det svårt att veta vilka resurser som är nödvändiga och till 

vilken grad och form som de ska nyttjas. Detta kan inte ett företag veta utan att ha ett samspel 

med kunden. Kommunikationen måste vara dubbelriktad, interaktiv, för att det ska kunnas 
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skapa ett mervärde då företag, i detta fall med personalen i spetsen, och kund tillsammans 

skapar detta värde.
 65

 

Mötet som sker mellan personal och kund kallas för sanningens ögonblick,
66

 det är då 

företaget har chans att få ta del av vilka behov och önskemål som dess kunder har. Detta görs 

genom en dialog med kunden och genom att reagera samt iaktta kundens agerande. 

Som nämns tidigare är det den interna marknadsföringen som ger förutsättningarna för en bra 

interaktiv marknadsföring.
67

 

3.7.3.  Teoretisk relevans 

Den interna marknadsföringen är relevant för att se om samhällsansvaret finns förankrat i 

organisationen. Om företagsledningen inte har lyckats med den interna marknadsföringen 

kommer det att synas även i den interaktiva marknadsföringen då man inte sett till kundernas 

behov och önskemål. Den interna och interaktiva marknadsföringen har en stor betydelse för 

överstämmelsen mellan företaget och dess kunders syn på samhällsansvar. 

3.8. Involveringsteorin 

Involveringsteorin ser till hur engagerad kunden är vid ett köpbeslut. Det finns två grader av 

engagemang, hög- och låginvolvering. Involveringen har en stor betydelse vid 

konsumenternas val av varumärke samt för konsumenternas köpvanor och köpbeteende. 

3.8.1. Höginvolvering 

En kund blir höginvolverad då köpet inte bara har en högpersonlig relevans utan även inger en 

hög grad av upplevd risk. Den upplevda risken ses som den osäkerhet som köpet inger samt 

även vad resultatet kommer bli vid beslut att köpa produkten eller tjänsten. Det finns fem 

olika typer av risker; 1) Finansiell risk, risken av att lägga ut för mycket pengar på en 

produkt/tjänst, 2) Social risk, om produkten tillfredställer de krav som ens sociala omgivning 

har, 3) Egorisk, kommer kunden känna sig tillfreds när han/hon använder produkten/tjänsten 

eller talar om den, 4) Utföranderisk, kommer produkten/tjänsten utföra det kunden vill och 

slutligen 5) Fysisk risk, finns det någon fysisk risk vid användning av produkten/tjänsten. 

Exempel på en höginvolverad produkt är husköp. 

För att reducera risken spenderar kunden mycket tid på att samla information om 

produkten/tjänsten och en attityd skapas gentemot produkten/tjänsten före köpbeslutet. Om 
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kunden i efterköpsstadiet känner sig nöjd är chansen för återköp och varumärkeslojalitet 

väldigt hög. 

Vid höginvolverade produkter skapas ofta relationer till kunderna. Företagen skapar ett utbyte 

med kunderna genom internaktivitet, nätverk och relationer. Detta kan ses från ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv. 

 

Figur 7 Egen tolkning av bilden från Fill, Chris sid 103, ”köpbeslutsprocessen vid höginvolvering” 

3.8.2. Låginvolvering 

Vid låginvolverade produkter/tjänster inger köpbeslutet en känsla av låg risk för kunden. Den 

låga personliga relevansen och risken leder till att kunden är passiv i sitt informationssökande. 

Transaktionsmarknadsföring är ett vanligt sätt att arbete på när det gäller låginvolverade 

produkter. Genom reklam och repetition kan man få kunden medveten om att 

produkten/tjänsten existerar, men ingen attityd kan skapas. De fyra P:na, pris, plats, produkt 

och påverkan, arbetar tillsammans för att stimulera kunden till att prova produkten/tjänsten. 

Kundens attityd skapas efter att ha provat produkten/tjänsten, om kunden är tillfredställd blir 

produkten/tjänsten en del av den ”vardagliga processen”. Dock kommer kunden att överväga 

andra varumärken och byta till ett annat om det passar bättre vid det givna tillfället. 

Exempelvis är krossade tomater ett bra exempel på en produkt som tillhör den ”vardagliga 

processen”. Konsumenter köper oftast det varumärke som de provat förut och som har 

tillfredställt deras behov, men om det är ett priserbjudande på ett annat varumärke då de 

handlar är risken hög att de köper den billigare produkten
68

. 

 
Figur 8 Egen tolkning av bilden från Fill, Chris sid 105, ”köpbeslutsprocessen vid låginvolvering” 

3.8.3. Teoretisk relevans 

Involveringsteorin är relevant för uppsatsens undersökning då det är viktigt att ta reda på 

konsumenternas involvering gentemot samhällsansvar. Samhällsansvar är skapat för att ge ett 

mervärde åt de kunder som är höginvolverade inom samhällsansvarstagande och för att det 
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ska vara strategiskt relevant för företagen att satsa på samhällsansvar måste deras kunder vara 

höginvolverade för att ta del av detta mervärde.  

3.9. Porters tre generiska strategier 

3.9.1. Konkurrensstrategi  

I och med den hårda konkurrensen på marknaden gäller det för företagen att hålla en 

försvarbar ställning inom branschen de verkar i. Det gäller att antingen vidta offensiva eller 

defensiva åtgärder för att på bästa möjliga sätt överleva och få bästa möjliga avkastning på 

satsat kapital. Konkurrensstrategin går ut på att företag väljer en av dessa tre generiska 

strategier för att skapa en stark ställning i branschen under lång sikt och för att stå emot den 

rådande och kommande konkurrensen
69

:  

1. Kostnadsöverlägsenhet 

2. Differentiering  

3. Fokusering 

    

       Unika fördelar            Lågkostnadsposition 

       enligt kunden  

 

              Hela 

 

              branschen 

 

 

               Särskilt  

 

               segment 

 

Figur 9 Egen tolkning av bilden från Porter, Michael, sid 56, ”tre generiska strategier” 

Företagen kan kombinera dessa tre strategier men för att få ett effektivt genomförande och 

acceptans i hela organisationen kan det försvagas om det finns fler än en generisk strategi. 

Om företaget vidhåller sig till en generativ strategi kommer detta att lägga grunden för att 

skapa konkurrensfördelar och ge en överlägsen avkastning för företaget
70

. 
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3.9.2. Kostnadsledarskap 

Den första strategin handlar om att skapa en överlägsen kostnadsöverlägsenhet gentemot sina 

konkurrenter som kräver energiska insatser av företaget. Företaget måste ha stränga kontroller 

av driftkostnader och allmänna kostnader, minimera kostnadsområden såsom forskning och 

utveckling, service och personlig försäljning, skapa optimala anläggningar och så vidare. Det 

som måste genomsyra hela företaget är att hålla nere kostnaderna och ha så låg kostnad 

gentemot konkurrenterna som möjligt samtidigt som kvalitet, service och andra områden inte 

får glömmas bort. Det krävs vanligtvis en hög marknadsandel för att nå en 

kostnadsöverlägsenhet eller andra fördelar, som till exempel en bra tillgång på råmaterial. 

Strategin kan också kräva att produkterna blir enkla att tillverka, samproduktion med 

närbesläktade produkter och når ut till större kundgrupper för därav skapa större volymer. 

Genomförandet av denna strategi kan komma att kräva stora basinvesteringar såsom modern 

utrustning, aggressiv prissättning och förluster till en början för att uppnå en stor 

marknadsandel
71

. 

3.9.3. Differentiering 

Den andra strategin går ut på att differentiera den produkt eller tjänst som företaget 

tillhandhåller för att därmed skapa något som uppfattas som unikt inom branschen. Denna 

differentiering finns i olika former såsom design eller märkesprofil, teknologi, finesser, 

kundservice, produkt, marknadsföring samt återförsäljare. För att uppnå maximal nytta med 

differentiering är det bra om företaget differentierar sig på flera olika områden. 

Differentieringsstrategin innebär att inte att företaget helt ska bortse från kostnaderna utan 

enbart att detta inte är det primära strategiska målet. En differentiering kan göra det omöjligt 

att nå en hög marknadsandel eftersom det i de flesta fall kräver en viss exklusivitet som inte 

går att förena med en hög marknadsandel
72

. 

3.9.4. Fokusering 

Den tredje, och sista, genetiska strategin handlar om att företaget har en fokusering på en viss 

kundgrupp, segment eller en geografisk marknad. Kostnadsledarskap och differentiering 

syftar till att nå målet inom branschen totalt sett medan fokusering i hög grad går ut på att 

tillgodose en särskild målgrupp. Strategin går ut på antagandet att företaget är mer effektivt än 

sina konkurrenter med en bredare inriktning. Detta leder således till att fokusstrategin 

antingen kan differentiera och tillgodose en viss målgrupps behov eller en 
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kostnadsöverlägsenhet vid kontakt av målgruppen eller båda sakerna. Det måste påpekas dock 

att fokusstrategin inte ska paras ihop med differentieringsstrategin eller 

kostnadsledarskapsstrategin i ett brett marknadsföringsperspektiv, utan enbart kombinationer i 

en viss målgrupp. Det företaget som lyckas med fokuseringsstrategin har en potential att nå 

resultat över genomsnittet i sin bransch
73

. 

3.9.5. Fastna i ett mellanläge 

Det kan hända att ett företag ”kör fast” och inte har en av dessa tre generiska strategier. Det 

företaget kommer att ha det väldigt svårt att etablera sig på marknaden och är i en extremt 

dålig strategisk situation för att lyckas. Det företaget saknar en marknadsandel, kapital och 

möjlighet att slå sin in på en lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategin kommer inte vara 

möjlig som ett alternativ mot lågkostnadsstrategin samt så kommer inte fokuseringsstrategin 

att vara ett tänkbart alternativ. Om ett företag kör fast så får de i nästan alla fall räkna med låg 

vinst eftersom de antingen förlorar storvolymskunder, som kräver lågpris, eller så får de ta ner 

sina vinster för att ta sådana affärer från lågkostnadsföretag. De kommer även att förlora 

högmarginalaffärer till företag som är riktade mot just sådana företag eller till företag som har 

skapat en differentiering. Till slut lider företaget av en rörig företagsmiljö som har en 

organisation som lider brist på samordning kring motivation och organisatoriska 

förändringar
74

.  

3.9.6. Teoretisk relevans 

Livsmedelsbranschen är en konkurrensutsatt marknad där företagen måste vidta olika 

strategiska beslut för att överleva. I dagens samhälle hjälper det inte alltid att enbart ha låga 

priser utan företagen måste även skapa ett mervärde åt sina konsumenter. Ett sådant mervärde 

kan vara samhällsansvar och kan även vara en konkurrensfördel. Att satsa både på mervärde 

och lågt pris är väldigt svårt att lyckas med. Porters tre generiska strategier är en relevant teori 

till uppsatsens undersökning som utgår från ett företagsperspektiv. Företagen väljer att 

antingen satsa på en lågprisstrategi, en differentieringsstrategi eller en fokuseringsstrategi som 

kan använda sig av båda dessa strategier eller en av dessa riktade mot en viss kundgrupp. 

Konsumenterna kan antingen välja ett företag som har ett lågpriskoncept, ett företag som vill 

ge kunderna något mervärde eller ett företag som har en bred produktlinje men som har valt 

att satsa på en ny produkt/tjänst för att tillfredställa en viss målgrupp. Utifrån företagens 

                                                
73 Porter, Michael(1980), Konkurrensstrategi, sid 53-54 
74 Ibid, sid 59 



 

25 

strategival kommer detta sedan att kopplas ihop med hur deras profilval är inom arbetet med 

företagens samhällsansvar. 

3.10. Teoretisk syntes 

Den teoretiska syntesen utgår från uppsatsens problemformulering som är att se vilken 

betydelse samhällsansvaret har för livsmedelbranschens långsiktiga överlevnad.                          

För att kunna besvara denna fråga är syntesen uppbyggd av de teorier samt det genomgående 

synsättet för CSR som redovisats tidigare i avsnittet. 
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Företagsledningen måste göra strategiska val för att företaget inte ska hamna i ett mellanläge 

som kan leda till problem. Företagsledningen måste besluta om de ska arbete mot 

kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering. Företagets generella strategival måste 

även kunna kopplas ihop med det strategiska val som man har valt till sitt 

samhällsansvarsarbete och det profilområde som man valt att fokusera på. 

Det val av strategi som företagsledningen beslutat sig för måste nå ut till de anställda genom 

den interna marknadsföringen. Strategin måste spegla kundernas behov som de anställda får ta 

del av genom den interaktiva marknadsföringen. Detta leder till att även den interna 

marknadsföringen måste vara dubbelriktad för att kundernas behov och önskemål ska nå fram 

till företagsledningen som tar de strategiska besluten. 

Den högra sidan av syntesen visar på betydelsen av kundernas involvering, företagens måste 

beakta om kunderna är höginvolverade eller låginvolverade i företagens samhällsansvar. Samt 

vilket profilområde inom företagens samhällsansvar som kunderna anser vara viktigast och då 

även höginvolverade kring detta område.  

I bakgrunden i syntesen syns tjänstemarknadsföringens triangel som genomsyrar hela den 

teoretiska syntesen. Den visar vilken nivå varje beslut tas på som antingen kan vara 

företagsnivå(ledning), personal (anställda) eller kund(konsumenter). Triangeln visar även om 

besluten rör intern marknadsföring eller interaktiv marknadsföring.  

För att företagen i slutända ska få ett lyckat strategiskt val för samhällsarbetet måste 

företagens strategival med deras profilområde överensstämma med deras kunders val av 

profilområde. Detta leder till långsiktig överlevnad med hjälp av samhällsansvar. 

3.10.1. Matris av teoretisk syntes 

                         Höginvolvering 

 

 

Fokusering eller differentiering Kostnadsledarskap 

 

 

       Låginvolvering 

 

1 2 

3 4 
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Ruta 1: Har företaget höginvolverade kunder är det strategiskt lyckat att ha fokusering eller 

differentiering som strategival och använda sig av samhällsansvar för att skapa mervärde åt 

kunden. 

Ruta 2: Företag med höginvolverade kunder bör undvika kostnadsledarskap då deras kunder 

är villiga att betala mer för ett mervärde, och det finns en stor risk att de går till en konkurrent 

som erbjuder de detta mervärde i någon form.  

Ruta 3: I detta fall kan man kombinera fokuseringen med ett kostnadsledarskap till en viss 

målgrupp. Dock går detta inte att göra med differentiering och bör därför undvikas som 

strategi. 

Ruta 4: Har företaget låginvolverade kunder bör man satsa fullt ut på kostnadsledarskap och 

det mervärdet som ges till kunderna skapas genom låga priser.  

3.11. Teoretisk referensram 

Syftet men denna undersökning är att analysera och utvärdera hur vida livsmedelskedjornas 

samhällsansvar stämmer överens med deras kunders uppfattning. Uppsatsen har även som 

syfte att se om det finns några skillnader mellan företag som positionerar sig med 

lågpriskoncept i sin affärsidé i förhållande till företag som inte gör det. 

Med utgångspunkt från de teorier som är relevanta för undersökningen och det genomgående 

synsättet för CSR har ett antal faktorer tagits fram. Faktorerna är strategi (som kommer att ses 

genom Porters tre genereiska strategier och CSR:s engagemangsnivåer), överensstämmelse av 

profilområden ( kommer att ses igenom interna- och interaktiva marknadsföringen), 

överensstämmelse av variabler som påverkar kundernas val av livsmedelskedja (kommer att 

ses igenom interna- och interaktiva marknadsföringen), involvering och interna och 

interaktiva marknadsföringen. Dessa har sedan omvandlats till mätbara variabler i figurerna 

nedan. I slutsatsen och analysen skall dessa fyra figurer vara utgångspunkten för att se 

överensstämmelsen mellan företagets strategi och kundernas val, samt kommer 

överensstämmelsen visa på om den interna och interaktiva marknadsföringen varit enkel- eller 

dubbelriktad. Den nedersta figuren kommer även att användas för att se på faktorn låg- eller 

höginvolvering hos företagets kunder. 
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Företagsledningen och de anställdas val av profilområde 

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk     

Socialt     

Miljö     

Etisk     

 

Röd = Lägsta nivån  

Blå = Mellannivån  

Grön = Högsta Nivån  

Lila = Övernivån 

Kundernas val av profilområde 

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk     

Socialt     

Miljö     

Etisk     

 

Företagsledningens och dess anställdas val av vilka variabler som är viktigast för deras kunders 

val av livsmedelsbutikskedja  
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Kunderas val av variabler som är viktigast i val av livsmedelsbutikskedja 

Variabler Rangordning         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pris          

Tillgänglighet          

Utbud          

Service          
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4. Bakgrundsinformation om företagen 

4.1.  COOP  

               Figur 10 COOPs organisation 

COOP Sverige är från årsskiftet 2007/2008 återigen helägt av Kooperativa Förbundet (KF), 

innan ägde COOP Norden hela COOP Sverige. År 2007 hade COOP en omsättning på 29 

miljarder kronor och 8.300 anställda. COOP har en marknadsandel på 21,4 % inom 

dagligvaruhandeln. För att COOP Sverige ska kunna nå ut till en bred kundgrupp har de fem 

olika butiker som differentierar sig från varandra; COOP Forum, COOP Konsum, COOP 

Bygg, COOP Extra samt COOP Nära
75

. 

På COOP:s hemsida finns en hållbarhetsredovisning från 2007 där de bland annat tar upp mål 

och visioner gällande deras sociala ansvar. Det står bland annat om deras satsning på 

ekologiska varor, såsom ägg och bananer, samt hur de gör transporterna mer ”gröna” och 

försöker minska koldioxidutsläppen. 

                                                
75 http://www.coop.se 

Kooperativa 
Förbundet 

(KF)

COOP Sverige

Affärsidé:
"COOP Sverige ska med motiverade och engagerade medarbetare erbjuda medlemmar och 
kunder brett stortiment av varor, så att effektivitet, pris, kvalité, service och omtanke gör 

vårt erbjudande konkurrenskraftigt."

COOP Forum
COOP 

Konsum
COOP Bygg COOP Extra COOP Nära
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4.2. ICA  

 

                Figur 11 ICA organisation 

ICA-koncernen är i dagsläget en av Nordens största detaljhandelsföretag och består av ICA 

Sverige AB, ICA Norge AB, Rimi Baltic samt ICA Banken. 

60% av ICA AB ägs av Royal Ahold NV och resterande 40% av Hakon Invest AB. 

ICA Sverige AB som är huvudleverantör för ICA-handlarna, som driver sina butiker som 

egna företag,
76

 stod år 2007 för 50,4% av den svenska dagligvaruhandeln
77

 och omsättningen 

år 2008 uppgick till ca 57 miljarder kronor. 

För att nå ut till en bred kundgrupp består företaget av fyra butiksprofiler; ICA Nära, ICA 

Supermarket, ICA Kvantum och Maxi ICA Stormarknad. 

På ICA:s hemsida kan man få tag på deras hållbarhetsredovisning där man tar upp hur man 

arbetat med frågor rörande lanseringen av det egna ekologiska varumärket I Love Eco, 

satsningen på hållbart fiske, få energieffektivare butiker samt matsäkerheten i butikerna.
 78
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 www.ica.se 
77

 http://www.kf.se/kf/2007/hallbarhetsrapport/hallbarhetsredovisning2007_web_coop.pdf 
78

 www.ica.se 

ICA Koncernen

ICA Sverige

Affärsidé:
"Vi ska vara det ledande detaljhandelsföretaget i Sverige med fokus på mat 

och måltider"

Maxi ICA 
Stormarknad

ICA Nära ICA Kvantum
ICA 

Supermarket
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4.3. Lidl  

 

Figur 12 Lidl organisation 

Lidl är en tysk dagligvaruhandelskedja som är helägt av Schwarzgruppen. 2006 hade Lidl 

Sverige en omsättning på ca 3,7 miljarder kronor och ca 2.400 anställda. Under samma år 

hade Lidl Sverige en marknadsandel på 2,5 % inom dagligvaruhandeln. Lidl Sverige har 130 

butiker och målsättningen är att fortsätta sin etablering i Sverige, trots att företaget går med 

storförlust. Första halvåret 2007 hade Lidl Sverige en försäljningsökning med 16 % som var 

bäst i Sverige
79

. 

Det går ej att finna varken en hållbarhetsredovisning eller årsredovisning på Lidl Sveriges 

hemsida. 

                                                
79

 http://archive.corren.se/archive/2007/11/5/jg4mg94ge1jmgvq.xml 

Schwarzgruppen

Butikskedja:
Lidl Sverige

Affärsidé:
"Vår grundidé och nyckel till framgång är vår enkelhet. Vi 
köper in och säljer vidare med målsättningen att erbjuda 
våra kunder dagligvaror av bästa kvalitet till lägsta pris."
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4.4. Willys 

 

Figur 13 Willys organisation 

Butikskedjan Willy är en del av Axfood koncernen som år 2007 stod för 15,9% av den 

svenska dagligvaruhandeln. Butikskedjan består av Willys samt systerföretaget Willys hemma 

och har 140 butiker, varav 31 stycken är Willys hemma, runt om i landet. År 2008 hade 

butikskedjan Willys en omsättning på ca 16,8 miljarder kronor.
80

  

Fler och fler Willys butiker går igenom en satsning på ett nytt och modernt butikskoncept där 

färsvaror hamnar i fokus och kunderna ska få en känsla av torghandel. Denna satsning ska ske 

i alla butiker de närmaste åren.
81

 

Det går inte att finna någon hållbarhetsredovisning på Willys hemsida.  
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 www.willys.se 
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 Eddie Andersson färskvaruchef Willys Länna 

Axfood

Butikskedja:

Willys

Affärsidé:

"Willys ska leda och utveckla lågprissegementet för mat 
genom att erbjuda Sveriges billigaste matkasse och ge 

våra kunder en inspirerande butiksupplevelse."

Willys Willys Nära

Butikskedja:

Hemköp

Butikskedja:

PrisXtra
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5. Empiri 

5.1. Sammanställning av intervjuerna 

5.1.1. COOP 

5.1.1.1. Personlig intervju med informationschef 

 

Magnus Frisk är informationschef för COOP Sverige som är en del av 

konsumentkooperationen som ägs utav 3 miljoner medlemmar i olika konsumentföreningar. 

Han ansvarar för både den externa och interna informationen och kommunikationen, dock 

inte för marknadsföringen. 

COOP skiljer sig från sina konkurrenter genom dess ägandeform, det är medlemmarna som 

äger dem. Därför är deras uppdrag att göra ekonomisk nytta för medlemmarna samtidigt som 

de ska möjligöra för sina medlemmar att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling. 

COOP:s strategi bygger på fyra värderingar; ”omtanke, ärlighet, nytänkande och inflytande”. 

Den bygger även på tre uppdrag istället för ett som vanliga företag har, de ska göra 

ekonomiskt nytta då det är viktigt att vara prisvärd och för att få ett lönsamt företag, 

medlemsnytta genom att satsa på möjligheten att påverka miljön och klimatet när man handlar 

hos dem och det är på det viset de även gör samhällsnytta. Medlemmarna kan påverka 

strategin genom exempelvis medlemsråd och Internetbaserade medlemspaneler där deras 

åsikter förs fram. ”Den allra viktigaste påverkan är dialogen i butiken” där man kan se vad det 

är folk handlar. De varor som inte säljer försvinner och de som det säljs mycket av utvecklas, 

och i de ekologiska sortimenten kan man se en stark utveckling. Magnus säger också att de 

har ”det särklass största sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter idag”. 

Inom organisationen arbetar de med samhällsansvar genom avtal med alla leverantörer där de 

ställer upp krav som de måste hålla sig till. De arbetar med gröna transporter och håller för 

tillfället på och försöker flytta över alla transporter till järnväg för att påverka 

klimatförändringen på ett positiv sätt.  

De ser över hur varorna produceras, hur de transporteras, hur de i butiken kan arbeta med 

miljöfrågor samt hur de kan hjälpa sina kunder att ta bra beslut i butiken. Det sistnämnda görs 

exempelvis genom att tydligare visa upp sina ekologiska och miljömärkta varor. De 

samarbetar även med Kooperation utan gränser och bidrar med pengar till verksamheter i 

Afrika och andra länder.  
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Magnus anser att COOP skiljer sig i deras samhällsarbete genom att det finns inbyggt i deras 

uppdrag, det finns i verksamheten. Medan andra företag som endast har en affärsidé, ett annat 

uppdrag, där är samhällsansvar bara något som man ”lägger på”.  

Kooperationens idé har funnits i 110 år och de har alltid arbetat med samhällsnytta. I början 

var det främst i Sverige, då man såg till att öka konkurrensen i monopolutsatta branscher, man 

skapa produkter med rena och oförfalskade varor. Utspädda varor med överpriser hade 

nämligen varit ett problem på den tiden. Man har varit först med snabbköp som samhällsnytta 

som föreklar vardagen, och även ekologiska varor.  

Det profilområde man lägger mest tyngd på är det som händer i butiken och det är den 

ekonomiska nyttan, det är centralt att man upplevs som prisvärd för att kunna få tillräckligt 

med kunder och skapa lönsamhet. Men utöver detta har COOP lagt fokus på miljö- och 

klimatvaror, Magnus säger att den profil som de förmedlar utåt är just miljöfrågorna.  

Magnus anser att samhällsansvar är oerhört viktigt, men då företaget har kämpat med en 

dålig lönsamhet under en längre period har detta lett till att de fått göra en del tuffa åtgärder. 

Detta har lett till att prioritet 1 har varit den ekonomiska nyttan och år 2008 var första året på 

en längre tid då de gick med vinst. Han anser att det är viktigt att COOP finns kvar som 

påtryckare i frågor som miljö och klimat då de har drivit fram denna marknad och 

konkurrenterna har hängt med efteråt. 

De faktorer som han tror påverkar kunderna att välja COOP framför andra butikskedjor är 

läge, sortiment, bra bemötande samt att de upplever det som prisvärt. De här faktorerna är 

grundläggande, men COOP skiljer sig genom att man hos de även kan ”göra bra val i 

vardagen vad gäller hälsa, miljö och etik”. Det är detta som är deras unika särställning och 

där tror Magnus att de är mycket bättre än konkurrenterna.  

Deras strategi gentemot samhällsansvar kan ibland leda till att de väljer bort en del 

leverantörer och varor som inte passar deras koncept. Exempelvis säljer de bara rödspätta som 

är lite dyrare än den vanliga då den är fiskad från ett bestånd, där den inte riskerar att utrotas, i 

sådana fall är det viktigt enligt Magnus att de är tydliga mot kunderna om varför de gjort vissa 

val och få de att förstå de bakomliggande orsakerna.  

Det är viktigt att COOP har ett sortiment som passar alla ”oavsett plånbok eller värderingar”. 

Dock ska de försöka visa på de alternativ som finns som är bättre för miljön och klimatet, det 

är nödvändigt att de gör det på ett positivt sätt så att kunderna inte uppfattar det som ”stötande 

eller pekpinnigt”. Utan det ska vara något som kunderna ska vara stolta över, därför får 
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kunderna som handlar på COOP utmärkt på kvittot hur många varor som de köpt som är 

miljömärkta och ekologiska. ”Man får ett litet kvitto på att man har gjort något bra”. 

5.1.1.2. Personlig intervju med butikschef 

 

Fredrik Fast är butikschef på COOP Forum i Haninge sedan två år tillbaka. Butiken var nära 

att gå i konkurs före Fredrik tog över. Hans övergripande ansvar är nu att se till att 

handelsplatsen blir lönsam. 

Fredrik tycker det är svårt att säga i dagsläget vad deras exakta positioneringsstrategi är då 

företaget har som fokus att gå ”back-to-basic” och få kontroll över resultatrapporten. Dock 

vill företaget vara den plats där kunderna kan hitta allt under ett och samma tak. De vill ha en 

position på marknaden som lågprisaktörer, men ändå ha kvar kvalitetstänket. 

Samhällsansvar är något som Fredrik anser att kooperationen tar mycket hänsyn till i många 

avseenden till exempel  att de tar med en till aspekt i varje beslut de gör. Kooperationens anda 

är att ”bry sig lite mer”, men han påpekar dock att detta ibland kan krocka med den 

kommersiella delen då det är nödvändigt att tjäna pengar för att överleva. Inom 

organisationen arbetar de på olika sätt med samhällansvar, exempelvis står kooperation utan 

gränser vid entrén ibland och de har även medlemsråd där kundernas ambassadörer kan 

ifrågasätta mycket. Fredrik tycker att det finns en aktiv roll med företaget inom just 

samhällsansvar och att ”COOP gör lite mer, att de bryr sig lite mer.”  

De har valt att arbeta med samhällsansvar då de anser att detta är väldigt viktigt och att de har 

ett ansvar mot samhället vad det gäller miljöutvecklingen, ”att man inte förstör den värld vi 

har”. Fredrik kan dock inte uttala sig om hur samhällsarbetet har vuxit fram genom tiden då 

han inte är så insatt inom det området eftersom han började på företaget för två år sedan. 

Vid rangordning av de olika profilområdena anser han att den ekonomiska delen är den 

viktigaste, men samtidigt så fortgår arbetet med de andra delarna inom organisationen. För när 

man har fått struktur på den ekonomiska delen kan man göra mer, ”men man måste göra det i 

rätt ordning”. Av de andra tre delarna anser han att miljödelen är något som de redan har i 

fokus, den arbetar de redan mycket med. Efter den delen kommer nog den etiska att komma, 

dock menar han på att det redan finns mycket av det redan inom företaget. Fredrik uppfattar 

det som att kooperationen har arbetat med samhällsansvar under en väldigt lång tid och att det 

inte finns någon annan kedja som tänker lika mycket som de gör. När konkurrenterna uttalar 

sig att de bryr sig så gör de enbart det av strategiska skäl, utan att egentligen mena det.                                                
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Kunderna visar aktivt genom exempelvis medlemsrådet att de bryr sig om samhällsansvar och 

hela tiden drar upp aspekten på vad COOP gör inom dessa frågor. För Fredrik personligen är 

samhällsansvaret en 3:a. 

Att COOP tar ett ”större ansvar i grunden” och att de står för någonting mer tror han är de 

faktorer som påverkar mest när kunderna väljer deras butikskedja. Dock påpekar han att för 

att locka till sig nya kunder är det viktigt att ha ”en billig matkasse”. Att de har ett sortiment i 

lågpris, mellanpris och kvalitetspris så att kunden själv kan välja hur mycket pengar de vill 

lägga.   

Samhällsansvaret är något som har funnit i deras arbete hela tiden, det är redan inbyggt i 

den övergripande strategin. Fredrik tror att när de får kontroll över de enkla grejerna, att tjäna 

pengar för att överleva, kan de i framtiden leverera detta mervärde som samhällsansvar är 

lättare till kunderna. 

5.1.2. ICA 

5.1.2.1. Mailintervju med informatör 

 

Anna Hedström är informatör på ICA och har bland annat varit projektledare för ICA:s 

årsredovisning. Då Anna tyvärr inte hade tillräckligt med tid att svara på frågor så utförligt 

som hon velat refererade hon även till en del sidor i årsredovisningen där författarna själva 

fått ta fram en del kompletteringar till svaren. 

I årsredovisningen talar ICA:s VD om att finanskrisen slår mot deras kunder och därför måste 

de ”kunna erbjuda alternativ i alla prislägen”.
 
Att fokuset för tillfället måste ligga på ”starka 

erbjudanden och ett riktigt bra lågprissortiment”, men att man även ska fortsätta med att 

satsa på mervärde i butik genom service och kunskap. ICA ska även börja fokusera sitt 

sortiment mer på det som är deras kärna, vilket är kök och hem.
 82

 En av ICA:s övergripande 

strategier är att ”bidra till en positiv och hållbar utveckling i samhället”, och det som ligger i 

grunden för deras arbete med etik och samhällsansvar har samlats ihop i sju ståndpunkter. 

Alla som arbetar inom organisationen ska känna till dessa och arbeta utefter dem.
83

 

Samhällsansvar är enligt Anna en väldigt viktig fråga och att en av ICA:s viktigaste 

framgångsfaktorer är just kundernas förtroende. Därför är arbetet för en långsiktig hållbar 

utveckling en hög strategisk prioritering inom organisationen.  
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Hållbarhetsfrågorna har under en längre tid varit en viktig del i ICA:s verksamhet, och Anna 

tror att ”det faller sig naturligt för ett så publikt och kundnära företag som ICA”. Redan långt 

tillbaka i tiden kan man se att hållbarhetsfrågorna är integrerade i de olika 

verksamhetsdelarna som ICA består av. 

Anna anser att alla profilområden inom samhällsansvaret är lika viktiga och att man inte kan 

ställa dessa mot varandra. Dock går det att läsa i deras hållbarhetsredovisning att de år 2008 

hade fokus på ekologiska varor samt hållbart fiske. Under året arbetade man även intensivt för 

att nå deras långsiktiga klimatmål som är att reducera 30 % av ICA:s kända utsläpp av 

växthusgaser till år 2020
84

. 

Hållbarhetsredovisningen tar upp att ICA arbetar väldigt mycket kring det etiska området. 

ICA är medlemmar i FN:s Global Compact och har något som kallas ”Goda affärer”, som 

beskriver koncernens syn på etik och samhällsansvar. Den tar upp bland annat att ICA ska: ” 

drivas med lönsamhet och god etik”, ”säkerställa kvalitet och trygga produkter” samt ”främja 

hälsa och goda matvanor”. ICA är även medlemmar i Amnesty business forum, initiativ för 

etisk handel, Global Social Compliance Program (CIES) osv. De nämner även att det är 

viktigt med matsäkerhet och produktsäkerhet, där hanteringen ska kontrolleras och 

kvalitetstestas
85

. 

Enligt årsredovisningen är ICA:s ambition för det sociala området att vara en ”drivande och 

positiv kraft i samhället”. Där ingår bland annat sponsring till barn och ungdomar. ICA 

samarbetar även med kommuner, regioner och myndigheter för en god samhällsutveckling. 

De satsar även mycket på närområdet där butiken befinner sig i
86

. 

Då ICA består av självständiga handlare som äger och driver sin egen butik och även 

konkurrera på sin egna marknad är det svårt att säga vilka faktorer som påverkar deras 

kunders val av butikskedja, detta skiljer sig åt från butik till butik. Men generellt sätt tror 

Anna att det är ”en kombination av prisvärt, brett utbud, kvalitet och tillgänglighet.” 

Hållbarhetsfrågorna är viktiga för företaget och därför finns de redan med i strategin från 

början. Företagets övergripande strategi, enligt Anna, är att ”ICA ska vara ett långsiktigt, 

livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt 

samhällsengagemang.” 
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5.1.2.2. Telefonintervju med kommunikationschef (butikschef) 

John Nilsson är anställd som kommunikationschef för ICA Maxi Haninge och är ansvarig för 

marknadsföringen samt kundkontakter, han för butikschefens talan utåt. ICA Maxi Haninge 

är handlarägt och har funnits i 12 år. 

Butikens strategi är att lyssna på kunderna och på marknaden och vara bättre än 

konkurrenterna. Då priser är en stor förutsättning att få kunder är det viktigt att vara ha den på 

rätt nivå. Många kunder väljer butiken då de tillhandahåller ett stort sortiment och därför är 

sortimentet en viktig del i strategin.  

De arbetar med samhällsansvar i organisationen genom att ge tillbaka till kommunen, varje år 

ges en miljon kronor till ett utvalt projekt inom kommunen. Det som görs i Haninge är bara en 

liten del av vad hela ICA-koncernen arbetar med för samhället, de bidrar exempelvis med 

pengar till fadderbarn och andra punktinsatser. 

Samhällsarbetet är något som successivt har vuxit fram, de olika kommunprojekten kom till 

efter beslut om att ge tillbaka pengar till kommunen. John menar på att det är mer värt att 

satsa pengarna på närområdet än till övriga världen. På så sätt får de ut ett värde där de kan 

vara med och påverka omgivningen runtomkring, och det går även tillbaka till kunderna i 

kommunen och de kan se att butiken faktiskt har gjort något för samhället. Skulle dessa 

pengar istället satsas på projekt i exempelvis u-länder så skulle det kännas bra, men de skulle 

inte kunna vara med och påverka lika mycket och det skulle vara svårt att bevisa det upplevda 

värdet. 

John anser att alla profilområden är viktiga, att man inte kan fokusera bara på ett område utan 

att det måste finnas en samklang mellan alla de olika delarna. Dock säger han att 

förutsättningen för långsiktig lönsamhet är att ekonomin är god och att de på det sättet kan ta 

fler beslut och ge tillbaka till kunderna.  

I butiken har man valt att följa den listan med rekommenderade fisksorter till försäljning som 

Världsnaturfonden har tagit fram. Detta har gjorts av etiska och miljömässiga skäl även om 

det påverkar deras konkurrenskraftighet då de inte längre kan sälja billig fisk, men John anser 

att det är viktigt att veta vart de står i den här frågan.  

De har även anställt en kvalitetscoach för att se till att matsäkerheten i butiken ligger på topp. 

Att rangordna samhällsansvaret anser han är jättesvårt, men att de har blivit påverkade av det 

rådande klimathotet som har lett till att de blivit bättre med sopsortering och liknande. John 

påpekar dock att den långsiktiga lönsamheten ska ligga i fokus samt att ha en god 

kundkontakt som möjligt. Det är vikigt att vara överens om vad marknaden vill ha och att satsa 
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på rätt saker. De ekologiska produkterna och fairtrademärkta varorna har vuxit lavinartat på 

senare tid, detta för att kunderna har börjat ifrågasätta ”dåliga” produkter och därför kan de 

bestämma hur utbudet ser ut i framtiden. 

Att ge en miljon tillbaka till kommunen anser John räcker gott och väl för tillfället, men att 

man alltid kan fråga sig om de borde ge mer eller mindre. Det är kunden i slutändan som 

bestämmer om det är tillräckligt eller inte. 

Butiken måste konkurrera i alla hörn när det gäller vilka faktorer som är viktigast för kunden i 

val av butikskedja. Dock tror han att de tre viktigaste är pris, sortiment och kvalitet. Det är 

nödvändigt att ett bra och brett sortiment som stöds av ett generellt lågt pris. De har även 

arbetet fram en bra servicepolicy som har fått beröm utifrån. 

Deras positioneringsstrategi har varit väldigt lyckad, och ju bättre de lyckas med detta desto 

mer pengar kan gå till samhällsansvar. När de har betalat ut lönerna har de pengar kvar som 

de kan ge tillbaka till samhället. 

5.1.3. Lidl 

5.1.3.1. Information från hemsidan 

 

Då ingen i Lidl företagslednings hade tid eller var villiga att ställa upp på intervju beslutade 

författarna sig för att ta kompletterande uppgifter från deras hemsida. 

På hemsidan går det att läsa att Lidls grundidé och det som även är nyckeln till deras 

framgång är deras enkelhet. Deras målsättning är att erbjuda sina kunder ”dagligvaror av 

bästa kvalitet till lägsta pris”.
87

 Enligt företagets grundprinciper avgörs deras 

marknadsposition av överlägset pris – och prestationsförhållande.
88

 

Det går även att läsa att Lidl arbetar aktivt med att försöka förbättra sig inom områdena 

hållbar utveckling, miljö samt hälsosam kost. Sett till samhällsarbete var Lidl den första 

lågpriskedjan som gick med i Business Compliance Initiative, det ”europeiska 

samarbetsinitiativet för förbättring av arbetsförhållanden hos leverantörerna”. De var även den 

första livsmedelskedjan i Sverige som lanserade ett rättvisemärkt sortiment under ett eget 

märke, Fairglobe. Lidl arbetar dessutom med att erbjuda fiskprodukter som ”kommer från ett 

                                                
87

 http://www.lidl.se/se/home.nsf/pages/c.service.au.company.index 
88

 Företagets grundprinciper som ställföreträdande butikschef givit författarna  



 

42 

hållbart fiske” och även att frivilligt märke ingående näringsvärdet i deras 

livsmedelsprodukter.
89

 

Förutom låga priser vill Lidl erbjuda sina kunder vänlighet, snabbhet och alltid färska varor.
90

 

5.1.3.2. Personlig intervju med ställföreträdande butikschef 

 

Informanten är ställföreträdande butikschef på en Lidl butik i Stockholmsområdet. Han är 

ansvarig över butiken efter butikschefen och i hans uppgifter ingår uppgifter som 

personalansvar och beställning av varor. 

Lidl är ett relativ nystartat tyskt företag som det enligt informanten går bättre och bättre för, 

där omsättningen ökar för varje år som går. De har lågpris som positioneringsstrategi och 

försöker genom de låga priserna dra in nya kunder så att de kan uppleva hur butiken fungerar 

eftersom ”när man väl har fått in de där så kommer de eventuellt att fortsätta handla”. Lidl 

står för lågpris och hög kvalitet. 

Inom samhällsansvar arbetar de mycket med matsäkerhet i butiken, färskheten på varorna är i 

fokus.  De har även några produkter i sortimentet som är ekologiska, informanten känner dock 

att de inte satsar speciellt mycket på detta segment. Informanten kan inte svara på hur eller 

varför företagets samhällsarbete har vuxit fram då det inte är hans område. 

Sett till vilket profilområde de arbetar mest med är det den ekonomiska enligt 

informanten. ”Vi satsar mest på att bli lönsamma, satsar mer på företaget.” Det märks genom 

att man försöker spara in på personalkostnader samtidigt som man vill öka försäljningen, öka 

effektiviseringen. Sedan arbetar de mer ”med matsäkerhet än ekologiska varor” därav 

prioriterar han det etiska området som tvåa. Detta leder till att rangordning av profilområden 

skulle bli ekonomiska, etiska, miljömässiga och den sociala delen sist.  

Informanten berättar om att kunder ofta bli positivt överraskade av priset när de ska betala sin 

fyllda vagn med varor och att man i Lidl, jämfört med hos konkurrenterna, kan få mycket för 

bara tjugo kronor. Han berättar också om att det finns en efterfrågan på ekologiska och 

laktosfria produkter, men att de i butiken inte har någon makt över att besluta vilka varor som 

ska finnas i sortimentet. De kan framföra det till företagsledningen, men oftast ber de 

kunderna kontakta företagets kundtjänst med sina önskemål. Informanten berättar även att de 
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ofta byter ut varor som finns i sortimentet och ibland när han ska beställa en vara så går det 

inte för ”det försvinner bara ibland utan någon förklaring”.   

Samhällsansvaret är viktigt enligt informanten och när han ska rangordna det i sin helhet 

anser han att det är en 2-3:a.  

De variabler som påverkar kunderna att de väljer Lidl före de andra butikskedjorna anser han 

är för att de är billigare, har bra service, att det går fort tack vare deras speciella 

kassalinjesystem, bra kvalitet samt att de har lite annorlunda sortiment. Att de varje vecka 

har olika teman såsom mexikanskt och grekiskt. Även deras non-food sortiment drar till sig 

många kunder och även där har de olika teman som kökstema och biltema. Informanten tror 

även att kunderna tycker stämningen är trevlig och mysig på Lidl då det inte är så stort och att 

även non-food produkterna hjälper till att skapa denna stämning.  

När man ser till kopplingen mellan deras lågprisstrategi och samhällsansvar säger informanten 

att deras ”lågprisstrategi gör att vi inte kan satsa så mycket pengar på samhällsansvar”. Att 

deras omsättning inte är tillräckligt hög än för att kunna satsa på dessa saker, dock skulle han 

själv tycka det vara kul om de i framtiden skulle börja satsa mer på samhällsansvar. 

5.1.4. Willys 

5.1.4.1. Mailintervju med presschef Axfood AB 

 

Camilla Fogelström som är kommunikationschef på Willys skickade vidare författarna till 

Ingmar Kroon som är presschef på Axfood AB och är ansvarig för kontakten med media. 

Detta ansvar innebär att han även ofta tar hand om Willys-frågor i media. Då Ingmar tyvärr 

inte hade tid att svara utförligt på frågorna, har en del kompletterade uppgifter tagits från 

Willys och Axfoods hemsida. 

Att erbjuda Sveriges billigaste matkasse är Willys affärsidé och enligt Ingmar genomsyrar det 

allt som företaget gör. På hemsidan går det att läsa att Willys är en matbutik för de 

prismedvetna kunderna och att man med ett brett sortiment samt mycket färskvaror ska 

kunna ”tillgodose såväl kundernas behov av basvaror som av det lilla extra”.
91

 Deras filosofi 

är enkel ”att köpa in billigt, hålla låga omkostnader och jobba med pyttesmå pålägg”.
92

 

Hur företaget arbetar med samhällsansvar handlar enligt Ingmar dels om hur de i företaget 

agerar som arbetsgivare, att alla anställda ska ha möjligheten att utvecklas och göra karriärer 
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genom utbildningar inom företaget lika mycket som det handlar om hur de köper in varor och 

tjänster. Ingmar tar upp att de exempelvis har en fiskpolicy som gjort att de placerat sig på 

topp på Greenpeace lista över svenska kedjors ansvartagande. Han tar även upp att de inte 

godtar några brott mot mänskliga rättigheter och att de gör inspektioner hos leverantörer i 

Asien för att se till att de anställdas arbetsförhållanden förbättras. Företaget har dessutom 

nyligen beslutat sig ”att gå in i ett närmare samarbete med Rädda Barnen”, Ingmar kan inte i 

dagsläget tala om några konkreta projekt men att man har planer på projekt som ska 

genomföras. 

På frågan om varför Willys har valt att börja med samhällsansvarsarbete svarar han att det inte 

handlar om att välja att arbete med detta utan hur man väljer att arbeta. Dessa frågor är något 

som kunderna förväntar sig att företagen ska ta ansvar över och detta är inget som någon kan 

bortse ifrån. 

Ingmar säger att de arbetar inom alla fyra profilområden inom samhällsansvar och att det 

inte finns någon motsättning mellan dessa. Han påpekar dock att kunderna är mycket 

intresserade av miljöfrågorna, ”men också att inköpen sker på ett schysst sätt”. Matsäkerheten 

är även ett område de visar intresse för och det handlar alltmer om matens nyttighet. Medan 

investerarna i företaget är mest intresserade av det ekonomiska området. 

Ett av koncernens strategiska mål är att vara ”bäst i branschen på socialt ansvar” och Ingmar 

tror att det är avgörande för många kunder om de vill handla hos företaget eller inte. På 

hemsidan kan man läsa att det man även tror lockar deras kunder är ”helheten med ständigt 

låga priser i kombination med det stora utbudet”.
93

  

5.1.4.2. Personlig intervju med butikschef 

 

Charlie Broström är butikschef på Willys i Tumba sedan tre och ett halvt år tillbaka. Då 

butikskedjan Willys är centralstyrt har han inga möjligheter att påverka priser eller sortiment 

i butiken, utan hans övergripande ansvar är att ”ro resultaten i land”. Detta innebär att han 

ska se till att butiken håller den budget som lagts upp och se till att personalen i butiken drar 

åt samma håll och driva de framåt. 

 

Willys affärsidé är ”Sveriges billigaste matkasse” och de slåss i lågprissegmentet. Dock 

påpekar Charlie att alla livsmedelskedjor har närmat sig och de kan därför inte arbeta på 
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samma sätt som tidigare. Willys har startat ett nytt koncept som alla butiker kommer övergå 

till där färskvarorna är lite mer i fokus och man vill visa upp det breda sortiment som dem 

faktiskt har. Dock ska man fortsätta att vara billigast.  

Charlie vet inte exakt vilka strategier som Willys går ut med i deras samhällsarbete då detta är 

något som ligger för ”högt ovanför hans huvud”. Men de har en stor efterfrågan på 

ekologiska varor och därför tar de in mer och mer varor inom det segmentet. Detta görs inte 

för att vara politiskt korrekta utan för att det finns en efterfrågan, de skulle aldrig ta in varor 

som inte säljer.  

Han anser att det är jättesvårt att rangordna de olika profilområdena mot varandra, men om 

han skulle få bestämma är den ekonomiska nog lite viktigare eftersom utan den biten går inte 

företaget med vinst. I butiken arbetar de mycket med matsäkerheten där han som butikschef 

är ytterst ansvarig. De har även i butiken valt att ha hårdare krav på ålderskontroller vid köp 

av öl, inte bara det vanliga kravet som alla livsmedelsbutiker har att man inte får sälja folköl 

till personer under 18 år. Utan de har även bestämt sig för att inte sälja lättöl, doftsprej och 

tändstickor till minderåriga då de har funnits ungdomar som använt dessa varor på fel sätt. Då 

butiken ligger i ett område med skolor runtomkring och därav även mycket ungdomar som 

kommer till butiken anser han att det är viktigt att ha ”stenkoll” på dessa och se till att alla i 

personalen förstår vikten av ålderskontroller. När han tar upp det samhällsansvar som de 

arbetar med i butik, märker han att det kanske är det etiska området som blir lite högre 

prioriterat.  

Sett på de faktorer som påverkar kundens val av butikskedja tror Charlie att deras kunder 

väljer de framförallt för priset, att det är med priset de ”slåss med först och främst”. Sedan 

har även kundservice och sortimentet blivit allt viktigare och något som de arbetar mycket 

med. Dessutom är det viktigt att finnas nära kunderna, tillgängligheten. Men priset är ändå 

den avgörande faktorn. 

Samhällsarbetet som de arbetar med i butiken rangordnar han som en 1:a, dock är inte projekt 

i u-länder något man prioriterar. Han kan tänka sig att Willys lågprisstrategi kan påverka 

deras samhällsarbete. Att de väljer att lägga pengarna på att hålla priset nere för 

slutkonsumenterna istället på ”lull-lull” runtomkring. Då Willys arbetar med små marginaler 

måste de ”knyta hårdare i säcken”, men han påpekar dock att de gör mycket annat arbete inom 

samhällsansvar fast på högre distans. Axfood har exempelvis anställt Åsa Domeij som 

miljöansvarig som arbetar med dessa frågor. Alla butikschefer inom Willys har firmabilar och 

förra året beslutades det att alla dessa bilar ska vara miljöbilar, Dagab som kör Willys 
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varuleveranser arbetar med att bilarna ska köra korta sträckor och inte släppa ut för mycket 

avgaser. Charlie anser att de arbetar med dessa frågor även om de är en lågpriskedja, dock 

arbetar de mer med detta inom organisationen än externt. 

5.2. Sammanställning av enkätundersökning 

I enkätundersökningen deltog 25 slumpässigtutvalda respondenter från respektive 

livsmedelsbutikskedja. Det var 53 kvinnor och 47 män som deltog, från åldrarna 18 till 83 år 

där medelåldern var 57 år.  

5.2.1. Fråga 1, Rangordning av vilket profilområde som är viktigast 

Denna frågade ställdes för att se vilket profilområde som kunderna anser är viktigast för att 

sedan jämföra det med företagets val. Överensstämmelsen kommer att analyseras vidare 

genom den interaktiva och interna marknadsföringen. Rangordning 1 är mycket viktigt, och 

rangordning 4 är mindre viktigt. 
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5.2.2. Fråga 2, Hur viktigt det är att företagen tar sitt samhällsansvar 

Denna fråga ställdes för att se på samhällsansvaret som helhet, för att se om den har någon 

betydelse överhuvudtaget, då frågan ovan inte svarar på om kunderna anser samhällsansvar är 

viktigt utan endast vilket profilområde som är viktigast.  Rangordning 1 betyder att det är 

jätteviktigt med samhällsansvar och rangordning 10 betyder att det inte är så viktigt med 

samhällsansvar. 
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5.2.3. Fråga 3, Vilka variabler är viktigast i val av livsmedelsbutikskedja 

Denna fråga ställdes för att se på involveringsgraden hos kunderna. Den kommer även att 

användas vid analys av den interna och interaktiva marknadsföringen mellan företaget och 

dess kunder. Rangordning 1 är den viktigaste variabeln och rangordning 9 är den minst 

viktigaste variabeln vid val av livsmedelskedja. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pris 16% 16% 20% 4% 16% 0% 8% 0% 20%

Tillgänglighet 24% 4% 12% 24% 12% 4% 4% 16% 0%

Utbud 4% 16% 16% 16% 16% 12% 8% 8% 4%

Service 4% 12% 16% 28% 20% 16% 4% 0% 0%

Kvalitet 36% 32% 12% 8% 8% 0% 0% 0% 4%

Sociala 4% 8% 4% 0% 4% 20% 32% 8% 20%

Etiska 8% 8% 0% 4% 4% 28% 16% 20% 12%

Miljö 4% 4% 20% 0% 16% 12% 16% 24% 4%

Ekonomi 0% 0% 0% 16% 4% 8% 12% 24% 36%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

COOP - Vilka variabler som är viktigast

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pris 24% 20% 4% 4% 28% 0% 8% 0% 12%

Tillgänglighet 0% 0% 28% 32% 12% 0% 4% 16% 8%

Utbud 12% 24% 12% 24% 0% 0% 16% 4% 8%

Service 20% 16% 16% 4% 28% 16% 0% 0% 0%

Kvalitet 24% 16% 20% 20% 8% 8% 4% 0% 0%

Sociala 4% 0% 0% 16% 0% 12% 24% 28% 16%

Etiska 0% 4% 16% 0% 16% 12% 8% 32% 12%

Miljö 8% 8% 4% 0% 4% 36% 16% 8% 16%

Ekonomi 8% 12% 0% 0% 4% 16% 20% 12% 28%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pris 60% 36% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0%

Tillgänglighet 20% 8% 24% 12% 16% 12% 0% 8% 0%

Utbud 12% 16% 20% 8% 20% 8% 16% 0% 0%

Service 8% 28% 28% 20% 16% 0% 0% 0% 0%

Kvalitet 0% 12% 20% 40% 24% 0% 0% 0% 4%

Sociala 0% 0% 0% 16% 8% 24% 16% 8% 28%

Etiska 0% 0% 0% 0% 8% 24% 20% 24% 24%

Miljö 0% 0% 8% 0% 8% 16% 8% 36% 24%

Ekonomi 0% 0% 0% 4% 0% 12% 40% 24% 20%
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Pris 40% 16% 8% 16% 8% 0% 0% 4% 8%

Tillgänglighet 0% 12% 32% 20% 20% 0% 12% 4% 0%

Utbud 28% 12% 20% 16% 4% 12% 0% 4% 4%

Service 8% 20% 8% 12% 32% 4% 8% 8% 0%

Kvalitet 24% 24% 12% 8% 12% 16% 4% 0% 0%

Sociala 0% 8% 4% 4% 8% 20% 12% 16% 28%

Etiska 0% 8% 12% 4% 0% 28% 24% 20% 4%

Miljö 0% 0% 0% 4% 12% 20% 12% 28% 24%

Ekonomi 0% 0% 4% 16% 4% 0% 28% 16% 32%
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer författarna att resonera kring det material som framkommit i 

empiriavsnittet samt i den teoretiska referensramen. Analysen kommer att presenteras i de 

fem faktorer som är kopplade till teorierna Porters tre generiska strategier, 

involveringsteorin och den interna och interaktiva marknadsföringen. 

6.1. Faktor 1: Strategi 

Företagsledningen på COOP talade om att deras strategi bygger på tre olika nyttor, ekonomisk 

nytta, medlemsnytta och samhällsnytta. Detta gör att deras positioneringsstrategi och strategi 

för samhällsarbetet går hand i hand. Strategin för samhällsarbetet är redan inbyggd i den 

övergripande strategin, i affärsidén.  

De anställda, som representeras av butikschefen, på COOP var också medvetna om att 

samhällsansvaret är något som redan finns inuti strategin, och att deras positioneringsstrategi 

är lågpris men som fortfarande har kvar kvalitetstänket. 

Då samhällsansvaret är en del av affärsidén och hela organisationen även ser detta, leder det 

till att COOP:s samhällansvar kan ses genom den övre engagemangsnivån.  

COOP har en kommersiell sida där man försöker nå ut till en bred målgrupp för att tjäna 

pengar så att företaget förblir lönsamt. Dock tolkar författarna att de i andra sidan valt att ha 

en fokuseringsstrategi då de försöker nå ut till de kunder som önskar att deras 

livsmedelskedja gör lite extra inom frågorna som rör samhällsansvar. COOP försöker nå ut till 

den målgruppen som ser samhällsansvar som ett mervärde och är beredda att betala lite extra 

för detta. 

ICA:s företagsledning går ut med att i deras övergripande strategi ingår delar som god 

ekonomi, medvetet miljöarbete och starkt samhällsengagemang. De påpekar också att man nu 

har fokus på starka erbjudanden och ett bra lågprissortiment, men att långsiktig hållbar 

utveckling är en strategisk prioritering. Att hållbarhetsfrågorna är en del av strategin som 

företaget anammar.  

ICA:s anställda menar på att strategin bygger på att lyssna på kunderna och marknaden och 

genom det bli bättre än konkurrenterna. Om man lyckas bra med sin positioneringsstrategi 

kan man få en så pass bra lönsamhet att de som företag kan ge tillbaka till samhället. 

Även om ICA:s företagsledning vill betona att hållbarhetsfrågor och samhällsansvar är en del 

av strategin är inte detta något som framkommer hos de anställda.  
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Då de har sett affärsmöjligheterna med att arbeta med samhällsansvar kan deras arbete ses i 

den högsta engagemangsnivån.  

Om man ser till Porters tre generiska strategier använder sig ICA liksom COOP av 

fokuseringsstrategin, då även de försöker använda sig av samhällsansvar som mervärde till 

kunderna genom att exempelvis erbjuda produkter till de som anser att det är värt att betala 

lite extra för ”schyssta” produkter.   

Lidl:s företagsledningen säger att deras positioneringsstrategi avgörs av pris- och 

prestationsförhållanden som är bättre än konkurrenternas. Att de ska erbjuda kvalitetsvaror till 

lägsta möjliga pris. Man försöker också att arbeta med att förbättra sig på områdena inom 

samhällsansvaret. 

De anställda på Lidl är väl medvetna om positioneringsstrategin som företaget har utåt, dock 

kan de inte svara på varför eller hur man börjat arbeta med samhällsansvar då detta inte är 

deras område. De trodde även att deras lågprisstrategi kan ha påverka att de inte lägger ner 

lika mycket pengar på samhällsansvar som vissa konkurrenter gör.  

Då Lidl arbetar med rättvisemärkta varor och ekologiska varor, även om det är ett begränsat 

sortiment, har de tagit vara på affärsmöjligheterna med samhällsarbete och är därför på den 

högsta engagemangsnivån. Det kan dock uppmärksammas att i mellannivån ska alla i 

organisationen involveras internt i CSR-tänket och detta är något som inte framkommer från 

de anställda. Detta gör att författarna anser att företaget inte fullt ut når upp till den högsta 

engagemangsnivån.  

Lidl har en tydlig kostnadsledarskapsstrategi där man försöker ha en kostnadsöverlägsenhet 

gentemot kunderna. Denna strategi kräver aggressiv prissättning och ofta förluster i början för 

att nå en stor marknadsandel, detta är något som man tydligt kan se i företaget. 

Företagsledning tar upp att Willys strategi är att ha Sveriges billigaste matkasse och att detta 

genomsyrar allt arbete inom organisationen. Men man vill ändå erbjuda kunderna ett brett 

sortiment där färskvaror är i fokus. 

De anställda hos Willys hade samma syn på företagsstrategin, det gäller att vara billigast. 

Även om de anställda tog upp att man med det nya konceptet inom företaget försöker lyfta 

fram det breda sortimentet och färskvarorna. 

Där företagsledning hos Willys tog upp att koncernens strategiska mål inom samhällsansvar 

är att bli bäst i branschen, svarade de anställda att de inte visste företagets strategi för 
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samhällansvar utåt då detta är något som bestäms högre upp i organisationen. De anställda 

trodde att deras positioneringsstrategi med låga marginaler kan påverka deras samhällsarbete, 

men att man högre upp i koncernen arbetade med detta i högre utsträckning. 

Likaså som man kan se hos Lidl har även Willys sett affärsmöjligheterna med 

samhällsansvaret och även här kan man se att inte heller Willys har lyckats att internt nå ut 

CSR-tänket inom hela organisationen. De anställda är inte medvetna om 

samhällsansvarsstrategin som koncernen har och att de även påpekar att högre upp i 

koncernen arbetar man mer med detta. Detta gör att Willys inte fullt ut når ut till den högsta 

engagemangsnivån, utan hamnar på mellannivån, även om man sett affärsmöjligheterna 

med exempelvis ekologiska varor. 

Både företagsledningen och de anställda hos Willys var noga med att påpeka att de låga 

priserna är den strategin man arbetar efter och detta gör att den positioneringsstrategin man 

arbetar efter är kostnadsledarskap. 

6.2.  Faktor 2: Överensstämmelse av profilområden 
 

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk X    

Socialt   X  

Miljö  X   

Etisk    X 

 

COOP:s företagsledning säger att de lägger mest tyngd på den ekonomiska delen då företaget 

försöker återhämta sig från den kris företaget har haft. Den ekonomiska biten är även viktig i 

det avseendet att företaget upplevs som prisvärt hos kunderna och därmed skapa en god 

lönsamhet. Författarna tolkar att den miljömässiga delen ligger som fokus på andra plats, detta 

bekräftas även av företagsledningen som säger att miljödelen är den del som förmedlas utåt.  

COOP har även varit en påtryckare när det gäller frågor om klimat och miljö som har gjort att 

företaget har drivit fram utvecklingen av den marknaden. 

Då COOP bidrar med mycket pengar till Kooperation utan gränser tolkar författarna det som 

att det sociala området kommer före det etiska. De bidrar även med pengar till verksamheter i 

Afrika och andra länder. Det etiska får dock inte glömmas bort då detta genomsyrar hela 

COOP:s organisation. De väljer till exempel bort leverantörer och varor som inte uppnår 

COOP:s etiska krav.  
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Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk X    

Socialt    X 

Miljö  X   

Etisk   X  

 

De anställda säger att den ekonomiska delen är den viktigaste och den delen som prioriteras 

högst för tillfället. De anställda säger, precis som företagsledningen, att företaget måste få 

kontroll över ekonomin och resultatrapporten. Därefter kan andra prioriteringar göras, det 

gäller att göra allt i rätt ordning. Författarna tolkar att miljödelen rangordnas som nummer två. 

De anställda nämner att miljödelen är något som även ligger mycket i fokus inom 

organisationen. De säger även att det är viktigt att man inte förstör den värld vi har. 

Enligt de anställda kommer den etiska delen som nummer tre. De nämner dock inga konkreta 

åtgärder som görs just kring denna del. Författarna tolkar därför att den sociala delen 

rangordnas sist.  

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk    X 

Socialt   X  

Miljö  X   

Etisk X    

 

Utifrån enkätundersökningens resultat kan vi se att den etiska delen rangordnas som den 

viktigaste delen som COOP bör satsa på. Miljö ses som nummer två. Tredje- och 

fjärdeplasten är väldigt jämn mellan den ekonomiska och sociala delen. Eftersom fler 

respondenter valde ekonomi som rangordning 4, samt mindre på rangordning 3 gentemot den 

sociala delen, kommer den ekonomiska delen att rangordnas som nummer fyra. Den sociala 

biten kommer därför på en tredje plats. 

Både COOP:s företagsledning och de anställda, påpekade att den ekonomiska delen är i fokus 

just nu. Detta då företaget har kämpat med dåliga resultat de senaste åren och anser att de 

måste se till att den ekonomiska delen fungerar fullt ut för att de ska kunna satsa mer på de 

andra samhällsområdena. Båda hade även den miljömässiga delen på andra plats, 

företagsledningen var tydliga med att det är miljö- och klimatfrågor som är företagets profil 

utåt och de anställda visste att det är miljödelen som man har i fokus utöver den ekonomiska 
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delen. Rangordningen av tredje och fjärde platsen skiljde sig åt mellan företagsledningen och 

de anställda. 

Ser man till överensstämmelsen mellan företaget (COOP), både ledningen och de anställda, 

och deras kunder ser rangordningen annorlunda ut. Då företaget anser att den ekonomiska 

delen är något man borde fokusera på tycker deras kunder att etiska är den delen som bör 

prioriteras. Kunderna har lagt den ekonomiska delen på fjärde plats, detta kan eventuellt bero 

på att de inte är medvetna om att företaget varit nära konkurs. Dock är det viktigt att påpeka 

att även 20 % av kunderna hade rangordnat ekonomidelen på första plats. Kunderna har precis 

som företaget placerat den miljömässiga delen som tvåa i rangordningen.   

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk X    

Socialt    X 

Miljö  X   

Etisk   X  

 

ICA:s företagsledning säger att alla delar är lika viktiga, dock har författarna tolkat att den 

ekonomiska delen är mest i fokus då VD:n talar om att bra erbjudande och att lågprissegment 

är något de satsar på nu under lågkonjunkturen. Då det i hållbarhetsredovisningen står att de 

arbetat intensivt med ekologiska varor och klimatmål tolkas det som att det miljömässiga 

ansvarstagande kommer på en andraplats. De arbetar även med hållbart fiske och har stort 

fokus på ekologiska varor.  

Författarna tolkar att den etiska delen kommer på en tredje plats. I hållbarhetsredovisningen 

nämns det fokus på matsäkerhet och samarbete med olika organisationer för god etik och 

mänskliga rättigheter. På fjärde plats enligt författarna kommer därför det sociala området.  

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk X    

Socialt   X  

Miljö  X   

Etisk    X 

 

Även de anställda på ICA påstår att alla delar är lika viktiga, dock poängterar de den 

ekonomiska lönsamheten ett flertal gånger då detta ligger i grund för att kunna göra en insats 

för samhällansvaret. Detta leder till att författarna tolkar att den ekonomiska rangordnas som 

etta. De anställda säger att det är viktigt att lyssna på kunderna och marknaden, och det kan 
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man se när det gäller det växande ekologiska utbudet. Detta har gjort att ICA Maxi Haninge 

satsar mycket på just detta område, därför kan man sätta miljö som tvåa.  

De anställda säger att ICA Maxi Haninge ger 1 miljon kronor årligen till olika projekt i 

Haninge kommun, detta tolkar författarna som att butiken satsar på det sociala området som 

trea. Det etiska området genomsyrar hela organisationen men kanske inte område som man 

lägger extra mycket fokus på. 

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk X    

Socialt    X 

Miljö  X   

Etisk   X  

 

Utifrån enkätundersöknings resultat kan man se att ICA:s kunder rangordnar den ekonomiska 

delen som nummer ett, den viktigaste delen. Om man enbart tittar på siffrorna skulle den 

etiska delen komma tvåa, sociala delen både trea och fyra och miljö skulle bli något 

mellanting. Men eftersom miljö har fått näst mest svar som nummer ett så kan detta inte 

kringgås. Den har även fått ett antal svar på rangordning två. Därför rangordnar författarna 

miljö som nummer två. Därefter kommer etiska som nummer tre och sociala som nummer 

fyra. 

Både ICA:s företagsledning och anställda vill inte rangordna de olika profilområden mot 

varandra då de anser att alla delar är lika viktiga. Författarna tolkade dock vad de sa och kom 

fram till att både företagsledningen och de anställda rangordnade ekonomi och miljö som 

första respektive andra plats. På samma sätt rangordnade deras kunder det ekonomiska och 

miljömässiga området. Det som skilde sig åt var att kunderna rangordnade det etiska området 

före det sociala, medan de anställda hade tvärtom. Ska man analysera diagrammet som visar 

på vilka variabler som är viktigast i val av livsmedelskedja är det tydligt att det etiska och 

sociala profilområdet är väldigt jämna. Detta resulterar i att det inte har så stor betydelse att de 

rangordnat dessa olika, områdena är nästan likvärdiga. 

Även om ICA:s kunder placerat den ekonomiska delen före den miljömässiga, rangordnade 

majoriteten av kunderna det miljömässiga området som sexa och det ekonomiska som 

rangordning nio. Detta visar på att även om kunderna anser att ett område är viktigare än ett 

annat så är det inte att det stämmer när de slutligen ska göra sitt val. 
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Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk     

Socialt     

Miljö     

Etisk     

 

Det är svårt att göra någon rangordning eftersom författarna inte har talat med någon i Lidls 

företagsledning. Om man enbart tittar på sekundärdata tar de upp att de jobbar med Business 

Compliance Intiative och rättvisemärkta produkter till det sociala området, hållbart fiske till 

det miljömässiga och redovisning av näringsvärdet till det etiska området.  

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk X    

Socialt    X 

Miljö   X  

Etisk  X   

 

Lidl:s anställda nämner rangordningen och därav behövs det ingen tolkning av vilka 

profilområden som de satsar mest på. 

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk  X   

Socialt    X 

Miljö X    

Etisk   X  

 

Enligt Lidl:s kunder är det miljö den del som är viktigast. På andra plats kommer den 

ekonomiska delen. På tredje plats kommer den etiska delen och den delen som är minst 

viktigast enligt kunderna är den sociala delen. 

Lidl:s anställda rangordnade profilområdena på följande vis 1) ekonomiska, 2) etiska, 3) 

miljömässiga och 4) sociala. Jämför man detta med kundernas val kan man se att det skiljer 

sig åt då kunderna tog det miljömässiga området som etta, ekonomiska som tvåa, etiska som 

trea. Det som överensstämde var att både rangordnade det sociala området på fjärde plats. 

Det som är värt att uppmärksammas här är att Lidl:s kunder ansåg att det miljömässiga 

ansvarsområdet var det viktigaste, de anställda påpekade även att kunderna hade en 

efterfrågan på exempelvis ekologiska varor men då de inte kände att detta var något som 

företaget satsade på rangordnades detta på tredje plats. Det företagsledningen tar upp att de 



 

58 

arbetar med var inget som de anställda nämnde, och två av fyra aktiviteter är på inom det 

sociala området något som både kunderna och de anställda rangordnat som fyra. 

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk X    

Socialt  X   

Miljö X    

Etisk  X   

 

Willys företagsledning sa att de arbetar med alla områdena och rangordnade därför inte dessa. 

Sett till vad de anser att kunderna intresserar sig för sa de att miljöfrågorna är något som deras 

kunder visat mycket intresse för och att den ekonomiska delen är det området som 

investerarna bryr sig mest om. Det går tyvärr inte att urskilja från svaren vems intressen som 

går först i företaget, kundernas eller investerarnas, dock kommer författarna tolka det som att 

dessa två områdena ligger i topp på rangordningen då företag har en tendens att vilja 

tillfredställa alla intressenter. Därav kommer det etiska och sociala längre ner.  

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk X    

Socialt    X 

Miljö   X  

Etisk  X   

 

De anställda säger att den ekonomiska delen är viktigt för utan den går företaget i vinst, och 

sett till vad de arbetar med i butik är det lite mer fokus på det etiska området. Detta leder till 

att författarna tolkar den ekonomiska delen som etta och etiska som tvåa. Då de anställda tar 

upp att de hela tiden ökar sitt ekologiska sortiment och att företaget har som policy att alla 

butikschefer ska ha miljöbilar och att alla varuleveranser ska köras så grönt som möjligt, 

tolkar författarna att detta område hamnar på en tredje plats i rangordningen före det sociala 

området. 

Område Rangordning    

 1 2 3 4 

Ekonomisk  X   

Socialt    X 

Miljö   X  

Etisk X    

 

Här kan man se klart och tydligt att den etiska delen rangordnas som nummer ett enligt Willys 

kunder. Miljö- och ekonomidelen har lika mycket på rangordning två, men eftersom 
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ekonomidelen har fått fler svar på rangordning ett, så kommer ekonomidelen att rangordnas 

som nummer två. Miljö rangordnas därför som nummer tre. Den sociala delen kommer på 

plats fyra. 

Företagsledningen sa att investerarna anser att den ekonomiska delen är viktigast och de 

anställda rangordnade ekonomidelen som etta då detta är viktigt för att företaget ska gå med 

vinst och överleva. Ur ett företagsperspektiv finns det en överensstämmelse om vilken del 

som är viktig. Både företagsledningen och de anställda har poängterat att kunderna visar mer 

och mer intresse för miljöfrågorna och att det finns en stor efterfrågan på ekologiska varor, 

ändå arbetar de anställda med det etiska området framför det miljömässiga. Ser man till hur 

kunderna rangordnat gör de anställda rätt då det etiska området är det område kunderna anser 

är viktigast. Det finns en överensstämmelse mellan de anställda och kunderna även om de två 

första platserna är olika, detta för att det etiska ändå är det området som de anställda arbetar 

mest med i butik utåt mot kunderna.  

 

Det är svårt att analysera överensstämmelsen mellan företagsledningen och de anställda 

utifrån det svar företagsledningen gav. Endast sett till det som företagsledningen valde att 

belysa i sitt samhällansvar och det som de anställda tog upp är överensstämmelsen väldigt låg. 

De anställda tog upp det som de själva påverkar inom butiken mer än saker som syns utåt, 

medan företagsledningen lyfte fram de saker som syns utåt såsom samarbete med Rädda 

Barnen. 

6.3. Faktor 3: Överensstämmelse av variabler som påverkar 
kundernas val av livsmedelskedja 

COOP:s företagsledning sade att de grundläggande variablerna som påverkar deras kunder är 

priset, sortimentet, servicen och tillgängligheten. Men att utöver detta påverkas kunderna av 

att de skiljer sig åt från konkurrenterna genom att de erbjuder bra val i vardagen, 

samhällsansvar. Likaså sa de anställda att utöver pris och sortiment är det att de erbjuder ett 

större ansvar i grunden än konkurrenterna. 

För COOPs: kunder är det kvaliteten som med 36 % var den variabel som påverkade 

kundernas val mest. Pris och tillgänglighet var även högt rankade.   

Anmärkningsvärt är att 20 % av COOP:s respondenter rangordnade miljö som tredjeplats och 

på den ekonomiska delen var det 16 % som rangordnade den som fjärdeplats. Detta trots att 

kunderna rangordnat den etiska delen högre tidigare i enkätundersökningen. 
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De variabler som påverkat kunderna mest är enligt ICA:s företagsledning pris, utbud, kvalitet 

och tillgänglighet. De anställda hade även de det tre första variablerna, men istället för 

tillgänglighet hade de service.  

ICA:s kunder rangordnade kvalitet och pris som delad första plats och service som tvåa. 

Utbudet fick 12 % av respondenternas val av vilken variabel som är absolut viktigast, vilket 

gör den till den fjärde variabeln som påverkas kunderna mest. 

Lidl:s företagsledningen satsar på pris, service, snabbhet och kvalitet detta kan ses som de 

variabler som de anser påverkar deras kunders väl mest. De anställda tog nästintill upp samma 

variabler vilka var pris, service, snabbhet och utbud.  

Av Lidl:s kunder var det hela 60 % som svarade pris som etta, därefter kom tillgänglighet och 

utbud. Det går även att utläsa från diagrammen att kunderna anser att servicen är viktigt då 

28 % av respondenterna hade denna variabel på andra och tredje plats. Snabbhet som både 

företagsledningen och de anställda tog upp, Lidl har ett speciellt kassalinjesystem för detta, 

var ingen variabel som fanns med i enkätundersökningen och därav går det inte att analysera 

betydelsen av denna variabel för kunderna. 

Företagsledningen hos Willys tror att priset och utbudet är avgörande för kunderna i sitt val av 

livsmedelskedja, men att även samhällsansvaret kan ha betydelse för kunderna i deras val.  

De anställda säger också att priset är avgörande för kunderna och efter det kommer service, 

utbud och tillgänglighet.  

Av respondenterna var det 40 % som svarade att priset är den viktigaste variabeln och därefter 

kom utbud och kvalitet med 28 % respektive 24 % av svaren. 

Det finns en överensstämmelse mellan företags syn och kundernas syn på de variabler som 

påverkar valet. Det enda som skiljer sig åt är att företagsledningen trodde att samhällsansvar 

kunde vara avgörande för deras kunder, men ingen av kunderna tog något av de fyra 

profilområdena som förstahandsval.  

6.4. Faktor 4: Involvering 

Författarna ser COOP:s kunder som höginvolverade även om pris (16 %) och tillgänglighet 

(24 %) fick höga procentandelar på rangordning ett av variablerna. Detta för att om man ser 

på det som respondenterna rangordnat som ett är pris och tillgänglighet variabler på 

låginvolvering och dessa fick totalt 40 %. Utbud, service, kvalitet och de fyra 

samhällsprofilsområdena, som är höginvolvering, fick 60 % sammanlagt.  
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Från svaren går även att utläsa att hela 20 % ansåg att variabeln pris är det som påverkar de 

minst i val av butikskedja.   

Involveringen gentemot samhällsansvar kan ses genom att totalt 16 % av respondenterna hade 

någon del av profilområdena på första plats och 20 % på andra plats, dock totalt sett hamnade 

samhällsansvaret längre ner i rangordningen. Detta trots att 40 % av respondenterna hade 

placerat företagens samhällsansvar som etta i skalan om hur viktigt samhällsansvaret är (1-10). 

Inom höginvolveringen är den risken som är högst troligtvis den sociala risken, att produkten 

tillfredställer de krav som den sociala omgivningen har. Då COOP trycker mycket på att man 

i deras butik kan göra bra val i vardagen, och de som beslutar om vad som är ”bra” val är alla 

konsumenter. 

Även ICA har som COOP höginvolverade kunder trots att priset fick en delad första plats 

med kvalitet. De höginvolverade variablerna fick 76 % av respondenternas svar och 

involvering gentemot samhällsansvaret kan ses genom att samhällsprofilsområdena fick 20 % 

som ansåg att det var nummer ett i rangordningen av variabler och 24 % hade något av 

profilområdena som andra plats. 

Det är intressant att se att ICA:s företagsledning anser att samhällsansvaret är en etta, medan 

deras kunder rangordnade detta på tredje plats. Majoriteten av kunderna valde ändå att placera 

samhällsområdena långt ner på rangrodningen av vad som påverkar deras val av 

livsmedelskedja. 

Lidl:s kunder är låginvolverade då hela 80 % hade de två låginvolverade variablerna pris och 

tillgänglighet som det som påverkar deras val av livsmedelskedja mest. Endast 4 % av 

respondenterna hade inte placerat pris som etta eller tvåa i rangordningen. Låginvolverade 

kunder ser det låga priset som ett mervärde och skapar en attityd i efterköpsstadiet. De 

anställda påpekade att företaget försöker locka kunder med låga priser för efter dem satt sin 

fot i butiken är det lättare att de fortsätter göra sina återköp hos dem.  

Hos Lidl:s kunder är det en stor spridning om samhällsansvaret är viktigt eller inte. 

Rangordning fem fick flest svar med sina 20 % och det innebär att det inte är jätteviktigt men 

även inte oviktigt. 

Inget av samhällsprofilområdena hade någon av respondenterna placerat verken som etta eller 

tvåa i rangordningen, detta tyder på att samhällsansvar inte är av stor betydelse för kunderna 

när de väljer Lidl före konkurrenterna. 
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Ser man till vilka variabler kunderna ansåg vara viktigast enligt Willys kunder fick 

låginvolveringsvariablerna pris (40 %) och tillgänglighet (0 %) totalt 40 % av svaren i 

rangordning ett, detta leder till att de höginvolverade variablerna fick 60 % av svaren. Det 

tyder på att Willys kunder är höginvolverade, dock kan man inte bortse att 40 % har pris som 

rangordning ett. Detta tolkar författarna som att Willys har fått kunder från de två olika 

involveringsgrupperna, det kan vara en följd av företaget i början profilerade sig starkt som 

lågpris medan man nu försöker närma sig COOP och ICA med det nya konceptet. 

Involveringen mot samhällsansvaret är även det blandat, när kunderna fick rangordna hur 

viktigt samhällsarbete är fick placeringarna 1-3 48 % och de tre sista placeringarna 7-10 fick 

28 % vilket är en ganska stor del jämfört med de andra butikerna.  

Som tidigare nämnts var det ingen av kunderna som ansåg att något av 

samhällsprofilområdena var det mest betydelsefulla variabeln i val av livsmedelskedja. Ser 

man till rangordningsplaceringarna 1-3 var det 36 % som ansåg att något av profilområdena 

var viktigt i deras val. 

6.5.  Faktor 5: Interna och interaktiva marknadsföringen 

Överensstämmelsen mellan företagsledningen och de anställda är väldigt hög inom COOP:s 

organisation. Jämför man deras val av profilområde samt variabler som påverkar kunderna ser 

man tydligt att det finns en överensstämmelse mellan svaren. De anställda är också väl 

medvetna om företagets strategier och allt detta tyder på att den interna marknadsföringen 

varit lyckad. 

Även gentemot COOP:s kunder finns en överensstämmelse trots att kunderna rangordnat den 

etiska delen som etta. För om man ser på de variabler som påverkar deras val av 

livsmedelskedja kan man som tidigare nämnt se att både den miljömässiga och den 

ekonomiska delen kommer före den etiska.  

COOP satsar även på dialoger med kunderna, medlemmarna som faktiskt äger företaget, 

genom medlemsråd både i butik och på nätet. Detta har troligtvis påverkat den interaktiva 

marknadsföringen positivt, då en lyckad interaktiv marknadsföring bygger på att 

kommunikationen är dubbelriktad. Det som kan ses som negativt i den interaktiva 

marknadsföringen är att kunderna anser att kvalitet har en väldigt stor betydelse när de väljer 

COOP före konkurrenterna, men detta var inget som företagsledningen eller de anställda 

valde som variabel. Emellertid påpekade de anställda att kvalitetstänket skulle de behålla trots 

lågpris. 
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Då den interaktiva marknadsföringen är lyckad är det ännu en sak som tyder på att även 

den interna marknadsföringen är lyckad, för den interna marknadsföringen ligger till grund för 

den interaktiva. 

Trots att ICA:s anställda ”tillhör” sin egen butik och inte är lika centralstyrda som de andra 

livsmedelskedjorna verkar det som att man ändå har lyckats med den interna 

marknadsföringen mellan företagsledningen och de anställda. Överensstämmelsen mellan 

valet av profilområdena samt de variabler som påverkar kunden visar på att det finns en 

dubbelriktad kommunikation inom organisationen.  

Likaså har den interaktiva marknadsföringen lyckats för ICA. De variabler som företaget 

anser är viktiga är också de variabler som kunderna säger påverkar deras val. De anställda 

framhäver att kunderna är de som har inflytande över sortimentet som erbjuds genom att 

ifrågasätter produkter som de anser inte är bra. Då överensstämmelsen är så pass bra som den 

är tyder det på att de anställda lyssnar till kunderna och för detta vidare uppåt i organisationen.  

Det som är viktigt att påpeka är att ICA-handlarna har lättare att ta sig till kundernas 

önskemål och rätta sig efter dessa då de själva kan bestämma över sortiment och priser, något 

som konkurrenterna inte kan.    

Ser man till överensstämmelsen mellan Lidl:s företagsledning och de anställda gällande 

positioneringsstrategin och variablerna om vad som är viktigt för deras kunder i val av 

livsmedelskedja är överensstämmelsen hög. Den är också hög gentemot kunderna inom detta 

område.  

Det som Lidl:s företagsledningen talade om att de arbetar med inom samhällsansvar var inget 

som de anställda tog upp, de sade även att de inte får några direktiv från ledningen angående 

samhällsansvar. Även om man inte kan jämföra företagsledningen rangordning och de 

anställdas kan man se på att den interna marknadsföringen har misslyckats. Eftersom den 

interna ligger i grund för en lyckad interaktiv marknadsföring, och överensstämmelsen mellan 

kundernas val av profilområde och de anställda stämde inte.  

De svar som kommit fram i undersökningen av Lidl tyder på att den interna 

marknadsföringen är lyckad då det gäller vad företaget står för, 

kostnadsledarskapsstrategin, och hur de ska skapa mervärde åt kunderna. Det syns genom 

överensstämmelsen mellan företagsledningen och de anställda samt att den interaktiva 

marknadsföringen har inom detta fungerat mellan de anställda och kunderna.  
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Den interna marknadsföringen om Willys positioneringsstrategi tyder på en dubbelriktad 

kommunikation då det finns en överstämmelse mellan ledningen och de anställda. Det ser 

man även på att överensstämmelsen mellan företaget och kunderna då det gäller vilka 

variabler som är viktigast. Det enda som företaget missar på är att kunderna anser att 

kvaliteten är viktigt, den variabeln har fått lika många som pris sett totalt till det som 

respondenterna rangordnat på de tre första platserna (1-3). 

Dock verkar kommunikationen vara enkelriktad när det gäller samhällsansvarets strategi. 

Företagsledningen har en strategi om att vara bäst i branschen inom detta område, något som 

de anställda är omedvetna om. Som tidigare nämnts har de anställda mer fokus på det som 

händer i butiken medan företagsledningen har en större bild. Då de anställda har mer fokus på 

det som händer i butiken kan detta vara en bidragande orsak till den överensstämmelse som 

finns mellan de anställdas val av profilområde och kundernas, det tyder på att den interaktiva 

marknadsföringen verkar fungera till en viss grad trots dålig intern marknadsföring.  

6.6. Författarnas tillägg 

Det är intressant att påpeka att majoriteten av respondenterna har kryssat i att företagens 

samhällsansvar är viktigt, rangordning 1-5 i skalan. Trots att majoriteten även placerat de 

olika profilområdena inom samhällsansvaret i nedre delen av rangordningen (5-9) av vilka 

variabler som påverkar deras beslut i val av livsmedelskedja. Detta tyder på att kunderna 

anser att företagens samhällsansvar är viktigt, men att det inte har någon avgörande roll i 

deras val av livsmedelskedja.  

Från empirin går det att utläsa att de företag som profilerar sig som lågpris i affärsidén har 

högre procentandel kunder som inte anser att samhällsansvar är viktigt gentemot kunderna till 

de företag som inte profilerar sig som lågpris. Både COOP och ICA hade endast 8 % av 

kunderna som rangordnade företagens samhällsansvar som 6-9, medan både Lidl och Willys 

hade 28 % som motsvarande siffra.  
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7. Resultat 

I detta avsnitt ska resultaten från analysen sammanfattas och konkretiseras gentemot 

uppsatsens syfte. 

Denna uppsats har som syfte att analysera och utvärdera hur vida livsmedelskedjornas 

samhällsansvar stämmer överens med deras kunders uppfattning. Uppsatsen har även som 

syfte att se om det finns några skillnader mellan företag som positionerar sig med 

lågpriskoncept i sin affärsidé i förhållande till företag som inte gör det. 

Höginvolvering 

 

 

Fokusering eller differentiering Kostnadsledarskap 

 

  

     Låginvolvering 

De företag som inte har lågpris i affärsidén och därmed kunnat ha en tydlig fokuserings- eller 

differentieringsstrategi har lett till att majoriteten av deras kunder är höginvolverade. Detta 

leder till att dessa företag hamnar i ruta ett i matrisen. Företagen som hamnar i denna position 

har lättast att använda sig av samhällsansvaret då deras kunder inte är lika priskänsliga. Dock 

för att företagen ska kunna skapa ett mervärde genom samhällsansvar är det nödvändigt att 

hela organisationen är involverad i samhällsansvaret, därför måste företaget ligga minst på 

den högsta engagemangsnivån i sitt samhällsarbete. För att lyckas med detta måste det finnas 

en dubbelriktade interna marknadsföringen i grunden, eftersom utan den kommer inte den 

interaktiva marknadsföringen att lyckas och det leder till att kunderna inte ser mervärde i 

samhällsansvaret. Likafullt måste företagen vara medvetna om att de även måste satsa på de 

andra variablerna som kvalitet, service, utbud och att vara prisvärdiga utöver samhällsansvaret. 

Eftersom dessa variabler i högra uträckning lockar till sig kunder från konkurrenterna och 

utan dessa kommer inte samhällsansvarets mervärde lyftas fram lika mycket.  

Företag som COOP och ICA har haft en tydlig fokuseringsstrategi, legat på minst den högsta 

engagemangsnivån och haft en väl fungerande intern och interaktiv marknadsföring. Detta har 

lett till att författarna har kunnat finna en överensstämmelse mellan företagsledningen, de 

COOP 

ICA 

Lidl 

1 2 

3 4 

Willys 

Willys 
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anställda och deras kunders val av profilområde. Mervärdet har skapats tillsammans med 

kunderna och detta kan ses ur ett relationsmarknadsföringssynsätt. 

Företag som har lågpris i affärsidén och ett tydligt kostnadsledarskap lockar till sig kunder 

som är låginvolverade och hamnar därmed i ruta fyra i matrisen. Om dessa företag inte nått 

ända upp till den högsta engagemangsnivån för att de inte fått med hela organisationen internt 

i samhällsansvarstänket kommer detta att synas i den interaktiva marknadsföringen då det 

mellan företagsledningen, de anställda och kundernas val av profilområde inte kommer att 

finnas en överensstämmelse. Ett resultat som inte var uppsatsen syfte men som författarna 

ändå kunde finna var att företag som har ett tydligt kostnadsledarskap och ligger på den 

mellersta engagemangsnivån som exempelvis Lidl, har en bra överensstämmelse sett till vilka 

variabler som deras kunder anser påverkas deras val av livsmedelskedja mest. Detta tyder på 

att det man internt inom organisationen fokuserar på är kostnadsledarskapet och hur man 

genom detta även kan skapa mervärde åt sina kunder och det syns i den interaktiva 

marknadsföringen. Detta gör att dessa företag bör satsa fullt ut på kostnadsledarskap och att 

skapa ett mervärde genom pris till dess kunder istället för att satsa resurser på samhällsansvar.   

Företag som har lågpris i affärsidén och som i början haft en tydlig strategi med 

kostnadsledarskap, men som mer och mer börjat flyta mot en differentierings eller 

fokuseringsstrategi kan få en blandad komplott av hög- och låginvolverade kunder. Ett 

exempel på detta är Willys som försöker ändra bilden av livsmedelskedjan genom det nya 

konceptet som mer ska likna konkurrenterna COOP och ICA. Då företag fortfarande går ut 

med att de har kostnadsledarskap som strategi gör detta att det hamnar både i ruta två och fyra 

i matrisen. Att hamna i ruta två är inte önskvärt då man i detta fall har kunder som är villiga 

att betala extra för ett mervärde som inte skapas genom kostnadsledarskap och därmed ökar 

risken att de går över till konkurrenterna som kan erbjuda de detta. Likaså som författarna 

fann hos Lidl kunde man även finna i Willys att den interna och interaktiva marknadsföringen 

fungerar fullt ut inom positioneringsstrategin och hur vilka variabler som är viktigast för deras 

kunders val av livsmedelskedja. Man kunde även finna en viss överensstämmelse mellan de 

anställdas val av profilområde och kunderna, detta visar på att det finns en dubbelriktad 

kommunikation i butikerna men att detta inte förs vidare upp i organisationen. Företag som 

hamnat mellan två strategier bör besluta sig om de ska satsa fullt ut på kostnadsledarskap och 

att skapa mervärde genom pris, och på så vis ha ett transaktionsmarknadsföringssynsätt. Eller 

förflytta sig till ruta tre där man med en fokuseringsstrategi ihop kopplat med 
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kostnadsledarskapsstrategi och nå ut till det kunder som vill att företagen tar samhällsansvar 

men inte är lika villiga att betala så mycket extra som höginvolverade kunder är.  

 COOP; har inte lågpris i affärsidén, arbetat med samhällsansvar på den översta 

engagemangsnivån, höginvolverade kunder, lyckad intern och interaktiv 

marknadsföringen   överensstämmelse mellan företagsledningens, de anställdas och 

kundernas val av profilområde.  

 ICA; har inte lågpris i affärsidén, arbetat med samhällsansvar på den högsta 

engagemangsnivån, höginvolverade kunder, lyckad intern och interaktiv 

marknadsföringen   överensstämmelse mellan företagsledningens, de anställdas och 

kundernas val av profilområde.  

 Lidl; har lågpris i affärsidén, arbetat med samhällsansvar på den mellersta 

engagemangsnivån, höginvolverade kunder, misslyckad intern och interaktiv 

marknadsföringen  ej överensstämmelse mellan företagsledningens, de anställdas 

och kundernas val av profilområde. Finns dock en överensstämmelse av variabler som 

påverka kundernas val av livsmedelskedja. 

 Willys; har lågpris i affärsidén, arbetat med samhällsansvar på den mellersta 

engagemangsnivån, höginvolverade kunder, misslyckad intern och interaktiv 

marknadsföringen  ej överensstämmelse mellan företagsledning, de anställda och 

kunderna. Finns dock en överensstämmelse mellan de anställda och kunderna, samt av 

variabler som påverka kundernas val av livsmedelskedja. 
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8. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer uppsatsens slutsatser att presenteras gentemot problemformuleringen 

Uppsatsen ska svara på problemformuleringen ”Vilken betydelse har samhällsansvaret för 

livsmedelsbranschens långsiktiga överlevnad?”. 

Dagens konsumenter anser att företagens samhällsansvar är viktigt, men inte avgörande i 

kundernas val av livsmedelskedja. Företagen inom livsmedelsbranschen måste ha fokus på att 

tillfredställa kunderna med bra kvalitet, service, utbud och vara prisvärda. Efter detta kan man 

använda sig av samhällsansvar som ett mervärde för att urskilja sig från konkurrenterna och 

nå ut till det kunder som är villiga att betala extra för detta. Det går inte att finna ett specifikt 

profilområde som företagen bör satsa på enligt konsumenterna. Varje livsmedelskedja måste 

skapa en interaktiv dialog med sina kunder för att se vad de anser är viktigast, dock går det att 

urskilja att det miljömässiga området rangordnas högt bland livsmedelsbranschens 

konsumenter. 

Samhällsansvarets betydelse för företag som har kostnadsledarskap som strategi är inte lika 

stor som för de företag som arbetar med fokuserings- eller differentieringsstrategin. Företag 

med kostnadsledarskap skapar sitt mervärde genom pris och detta kan inte företag med 

fokuserings- eller differentieringsstrategin göra. Dessa företag måste hitta något annat 

mervärde än pris för att skilja sig från företag med lågpriskoncept i sin affärsidé. De företag 

som inte har ett lågpriskoncept och som måste skapa ett mervärde åt sina kunder har 

samhällsansvaret en stor betydelse för deras långsiktiga överlevnad. Majoriteten av 

konsumenterna anser att samhällsansvar är viktigt och de kunder som är höginvolverade 

menar på att samhällsansvaret har betydelse i deras val av livsmedelskedja, därför är just 

samhällsansvar ett bra sätt för företagen att skapa ett mervärde på. 

För att företagen ska kunna använda sig av samhällsansvar som ett mervärde är det 

nödvändigt att ha en tydlig fokuserings- eller differentieringsstrategi och arbeta med 

samhällsansvar på den högsta eller översta engagemangsnivån. Det gör att alla inom 

organisationen förstår betydelsen av samhällsansvaret och kan förmedla detta till kunderna. 

På så vis kan företagen få sina kunder att bli höginvolverade för samhällsansvar och skapa en 

kommunikation med de och tillsammans skapa mervärde genom samhällsansvaret. Gör man 

detta får man kunder som är villiga att betala lite extra och får en konkurrenskraftig fördel 

genom samhällsansvaret som bidrar till företagets långsiktiga överlevnad i denna 

konkurrensutsatta bransch. 
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9. Slutdiskussion 

I detta avsnitt presenteras författarnas slutdiskussion, uppsatsens metodkritik samt förslag till 

fortsatt forskning. 

Lågprisföretagen har lägre kostnader och säljer med relativt låga marginaler. De behöver inte 

satsa på någon dyr och finäm profil, de behöver oftast bara satsa på en enda egenskap, att 

hålla ett lågt pris och bli bäst på den.  Eftersom lågprisföretagen enbart satsar på det låga 

priset så blir inte förväntningarna lika stora och därför överträffas dessa förväntningar av 

kunderna. Kunderna tipsar andra kunder om det "positiva" och detta kan leda till att färre 

betalar för så kallade "kvalitetsprodukter". 

Lågprisföretaget får därför en stark relation till kunderna, och det enda som egentligen kan 

bryta denna relation är om något annat företag sänker sina priser. 

I kontrast till lågprisföretagen måste de väletablerade företagen på marknaden som inte har en 

lågprisprofil anstränga sig för att behålla kunderna och som är villiga att betala mer för en 

produkt eller tjänst, som till exempel samhällsansvar. Samhällsansvar är därför en viktig del 

för att kunna fortsätta att ta ut högre priser och därav ha en stark marknadsposition. 

Lågprisföretagen har väldigt svårt att etablera sig kring just detta område. De väletablerade 

företagen måste därför hitta ett fokuseringsområde för en viss målgrupp, alltså en hitta en unik 

ställning på marknaden. Annars erbjuder dessa företag nästan samma produkter som 

lågpriskedjorna, det enda som egentligen skiljer åt är att de tar ut ett högre pris. 

I framtiden finns det plats för både lågprisalternativ och "kvalitetsprodukter", och det gäller 

därför att ha en fast strategi för detta. Att ligga mittemellan dessa två alternativ kan leda till 

stor osäkerhet för företaget. Är man inte bäst på det man gör eller har lägsta priser kommer 

detta leda till en negativ utveckling för företaget, om inte företaget på något sätt hittar en 

alldeles ny unik nisch. En nisch som kan säkerställa företagets långsiktiga överlevnad. 

9.1. Metodkritik 

I denna uppsats fanns tre av fyra butiker söder om Stockholm, detta för att informanterna i 

dessa butiker var mest villiga på att ställa upp på intervju. Det skulle varit bättre om urvalet 

vore mer utspritt då det skulle kunna finnas skillnader mellan olika stadsdelar.  

Även urvalet av vilka butiker som kom med i undersökningen skulle ha kunnat vara 

annorlunda. Uppsatsen är avgränsad till de olika livsmedelskedjorna, dessa kedjor har olika 

butiksprofiler och det skulle kunna vara intressant att ta med skillnader mellan de olika 

butiksprofilerna i undersökningen.  
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Det genomfördes endast 25 enkäter per butikskedja, och enbart utanför deras butiker. Detta 

kan ses som ett litet urval per butik och skulle bli mer träffsäkrare om fler antal respondenter 

tillfrågades.  

9.2. Förslag till fortsatt forskning 

Det som skulle vara intressent att vidareutveckla från denna uppsats är om det finns någon 

skillnad mellan könen när det gäller rangordning av de olika profilområdena. Det skulle även 

vara intressant att jämföra åldern. 

I denna uppsats har undersökningen fokuserat på den interna och interaktiva 

marknadsföringen. Det skulle vara intressant att forska inom detta område från ett 

kundperspektiv där fokuseringen skulle ske på den externa marknadsföringen, hur kunderna 

uppfattar företagens samhällsansvar. 
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1: Enkätformulär 

 

Enkätundersökning – Företagens samhällsansvar inom livsmedelbranschen 

 
Kön:  Man  

 Kvinna  

 

Födelseår: __________ 

 

1. Vilken livsmedelsbutikskedja handlar du oftast i? 

 

ICA  COOP   

 

Willys   Lidl    

 

Annan:__________________ 

 

2. Rangordna i fallande ordning vilket område du anser är viktigast att livsmedelskedjorna 

tar sitt ansvar över (där 1 är det område du anser är viktigast, och 4 som är det minst 

viktigaste). Obs! Du får bara välja en siffra en gång. 

 

Det SOCIALA området, 

exempel på arbete inom detta område är projekt i u-länder och att delar av varornas pris går 

till ideellt ändamål. 

 

Det ETISKA området, 

exempel på arbete inom detta område är matsäkerhet och rimliga arbetsförhållanden för de 

anställda.  

 

Det MILJÖMÄSSIGA området, 

exempel på arbete inom detta område är sortiment med ekologiska produkter och användning 

av gröna transporter. 

 

Det EKONOMISKA området, 

exempel på arbete inom detta område är att butikskedjan redovisar sitt arbete genom en 

hållbarhetsredovisning samt en miljöredovisning. 

 
3. Rangordna, från 1-10, hur viktigt det är att företagen tar sitt samhällsansvar enligt dig 

(där 1 är mycket viktigt och 10 är inte alls viktigt). Ringa in ditt svarsalternativ! 

 

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
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4. Rangordna följande faktorer vid val av butikskedja, där 1 är det som har mest betydelse 

och 9 som har minst betydelse (obs! du får bara välja en siffra en gång). 

 

Pris  

_______________________________________ 

 

Tillgänglighet 

_______________________________________ 

 

Utbud 

_______________________________________ 

 

Service 

_______________________________________ 

 

Kvalitet 

_______________________________________ 

 

Företagets sociala ansvarstagande 

_______________________________________ 

 

Företagets etiska ansvarstagande 

_______________________________________ 

 

Företagets miljömässiga ansvarstagande 

_______________________________________ 

 

Företagets ekonomiska ansvarstagande 

_______________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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11.2. Bilaga 2: Frågeformulär till intervjuer 

1. Kan du presentera dig lite kort och berätta lite om företaget? 

2. Vad är din roll i företaget och ditt övergripliga ansvar? 

3. Vad använder ni er av för strategi för positionering på marknaden? 

4. Hur arbetar ni med samhällsansvar inom organisationen? 

5. Varför har ni valt att arbeta med samhällsansvar? 

6. Hur har ert samhällsarbete växt fram? 

7. Om man delar upp ert samhällsansvar i fyra olika profilområden 1) det sociala 

ansvarstagandet, 2) det etiska ansvartagandet, 3) det miljömässiga ansvarstagandet  

samt 4) det ekonomiska ansvarstagandet. Vilket område anser ni är viktigast och som 

ni tänker fokusera på? 

8. Är detta område något era kunder har visat intresse för? 

9. Rangordna, från 1 – 10, hur pass viktigt ni anser att samhällsansvar är. 

10. Vilka faktorer anser ni ha mest betydelse för era kunder då de väljer er butikskedja 

framför konkurrenterna? 

11. Hur kan man koppla företagets positioneringsstrategi med er strategi för 

samhällsarbete?   
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11.3. Bilaga 3: Intervju med Magnus Frisk informationschef på 
COOP Sverige AB 

 

Kan du presentera dig och företaget lite kort? 

Jag heter Magnus Frisk och är informationschef på COOP Sverige. Vi är en del av 

konsumentkooperationen som ägs av 3 miljoner medlemmar i olika konsumentföreningar. De 

föreningarna äger i sin del KF och COOP Sverige är en del av KF-koncernen.  

 

Vilken är din roll i företaget och ditt övergripliga ansvar? 

Jag är informationschef och därmed är jag ansvarig för både intern och extern information och 

kommunikation, dock inte marknadsföring. 

 

Vad använder ni er av för strategi för positionering på marknaden? 

Vi skiljer ju oss tydligt från våra konkurrenter genom vår ägande form. Vi ägs av 

medlemmarna, det är kunderna som äger oss. Det gör ju också att det uppdraget vi har, som 

en KG-förening, är att göra ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt göra det möjligt 

för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbarutveckling. Sen styrs vi också av 

värderingar; omtanke, ärlighet, nytänkande och inflytande. Det här göra att strategin vi har 

bygger på dessa. Vi ska göra ekonomisk nytta, det är viktigt att man är prisvärd. Men det är 

också viktigt att visa att vi skiljer oss, att man kan förändra saker och också att man kan välja 

på ett annat sätt och därför har vi anpassat satsningen mer på ekologi, miljö och sådant. Den 

där kombinationen mellan affärsnytta, vara ett lönsamt företag, medlemsnytta och i form av 

ekonomisk nytta och möjligheten att välja COOP för miljö och klimat när man handlar hos 

oss och det är också så vi gör samhällsnytta. Vi har ju egentligen tre uppdrag medans ett 

normalt företag har vinstintressen och det finns ägare som ska ta del av den vinsten, men hos 

oss den del av vinsten som vi gör kommer alltid att implementeras i verksamheten i form av 

bättre butiker eller gå tillbaka till medlemmarna i form av återbäring, premiecheckar eller på 

något annat sätt till medlemmarna.  

 

Medlemmarna påverkar strategin på så sätt om man tittar tillexempel på 80-talet så uppstod 

det en debatt om att vi besprutade kemiska bekämpningsmedel på den mat som vi och våra 

barn ska äta. Då fick vi flera motioner från medlemmarna i koncernen som ville kunna köpa 

mat som inte är besprutade med kemiska bekämpningsmedel. Det var ju startskottet för den 

hela ekologiska satsningen som finns, som vi gick före och det fanns inget företag som ville 
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satsa ekologiskt, på ekologiska alternativ. Vi gick till Arla och frågade om de kunde ta fram 

ekologisk mjölk ”nej, det tror vi inte är något intressant. Det kommer nog inte sälja” . De ville 

inte göra det, så vi fick hitta andra producenter för att göra det. Då var de många små 

producenter runt om i landet som höll på med den här typen av odling, fast de hade ingen 

kraft eller marknadsföring eller så. Vi fick hjälpa de och startade varumärket Änglamark som 

man kunde samla de här produkterna innan. Visa att det fanns de här alternativen, du kan 

flytta handen i hyllan och göra en insats för din egen hälsa, men också för miljön genom att 

välja ekologiskt. Det är en väldigt tydlig stämpel på hur våra medlemmar kan påverka. Vi är 

också en demokratisk organisation, det är en medlem en röst. Man för fram frågor från 

föreningar den demokratiska vägen till KF och där blir sen policys för hur vi ska arbeta. Det 

finns också en del externdemokrati i butik att man har medlemsråd eller andra grupper som 

har en dialog direkt med butikschefen. Vi har också startat nu en medlemspanel på Internet till 

alla som är medlemmar där vi ställer frågor om vad som är viktigt i den dagliga konsumtionen, 

och så använder vi det som ett uppslag för undersökningar. Det finns lite olika vägar att 

påverka företaget.  

Förutom den allra viktigaste påverkan som är förstås vad folk handlar i butiken, dialogen i 

butiken. Vad folk väljer det påverkar alltid. Varor som inte säljer kommer att försvinna och 

varor som det sälja mycket av kommer det finnas en utveckling av. Det finns en stark 

utveckling bland annat för ekologiskt och vi har ju det i särklass största sortimentet med 

ekologiska och miljömärkta produkter idag. 

 

Vi har frågat våra medlemmar vad de anser är viktigast, vad är prioritet. Vilka varor om du 

fick välja skulle du helst prioritera och göra prissänkningar på när vi har utrymme för det. Då 

säger människor att frukt och grönsaker skulle vi helst ha lägre priser på. Vi hade en kampanj 

härom veckan, det kommer från den medlemspanelen, gjorde vi en kampanj på det och hade 

halva priset på frukt och grönsaker en vecka och berättade om det. Att våra medlemmar vill 

det här, det här och därför har vi den här veckan frukt och grönsaker halva priset. Så kan man 

jobba med det också, det är också ett sätt att visa att man skiljer sig från de andra. Att vi är 

medlemsägda och det här fokuset. Det här har sett lite olika ut genom åren för några år sen 

gjorde man en stor sammanslagning i början av 2000-talet för att skapa något som hette 

COOP Norden som var sammanslagning av Danmark, Norge och Sverige som gick ihop. Sen 

har den brutits upp igen och nu är vi återigen en del av KF och när man gjorde den handlade 

det mycket hand om att gå tillbaka till ursprunget med medlemmen som den viktigaste 

kunden, gå tillbaka till sådana värderingar. Bli tydligare i ursprungliga uppdraget och visa rakt 
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att det här jobbar vi med, och det är ekonomisk nytta för medlemmarna. Det tror jag är en 

jätte viktigt strategisk inriktning att man valt den och en väldigt bra inriktning och kommer bli 

väldigt tydligare också. För man ska hitta någonting som man ska berätta så måste man hitta 

det som är vår särart, vad står vi för, vad är det som skiljer oss från mängden eller vad man 

vill kalla det. Det ligger där någonstans. Både i verksamhets inriktning, men också i den 

kommunikationen så hänger allt ihop. Bra kommunikation bygger på verksamhetsidén och 

hänger ihop med det utåt så ska man också skapa sig den i butiken så att man känner här är en 

butiks som står för någonting, den prioriterar mig som medlem, de tycker att hållbarhetsfrågor 

är viktiga. Vi har ett nytt koncept i COOP Forum i Häggvik och i COOP konsum 

Zinkensdamm där vi tydligt visar upp det ekologiska och miljö sortiment i butiken. Visar att 

vi står för någonting annat. 

 

Hur arbetar ni med samhällsansvar inom organisationen? Varför och hur har ert 

samhällsarbete växt fram? 

Vi köper in en massa varor från en stor mängd leverantörer och styr de och har avtal med dem. 

Där vi sätter upp avtal så sätter vi upp kriterier för vilka varor vi för in i butiken. Det är ett sätt 

att man är tydlig med regler för arbetsvillkoren ser ut i Kina, men även i Sverige det kan 

finnas problem här också, en social dimension av samhällsansvaret. Varorna vi säljer ska vara 

producerade på ett schysst sätt. Vi ställer också krav på miljö, vi jobbar också med att sätta 

upp mål för det. Det här kanske vi kan öka, exempelvis vi ska öka antalet ekologiska varor 

genom att det ska finnas ett sådant alternativ i varje varugrupp. Vi jobbar också med våra 

transporter, vi har skrivit ett stort avtal med Green Cargo. Idag går ju nästan alla transporter 

av varor till alla dagligvarukedjor med lastbil. Vi ha skrivit ett avtal där meningen är att vi ska 

flytta, tillbörjan med hela inflödet av varor, till järnväg och där det blir punkter där varorna 

kan komma in och så kan vi köra det på järnväg till terminalen. Så kan vi förhoppnings även 

köra de tillbaka en bit och hitta omlastningspunkter så att vi kan minimera en ganska så stor 

klimatförändring, en väldigt stor förändring faktiskt. Vi tittar på liksom hur produceras 

varorna, hur transporteras de, hur kan vi jobba i butik med miljöfrågor, bra arbetsmiljö och 

viktigast av allt hur kan vi hjälpa kunderna att ta bra beslut i butiken. Det handlar om vilket 

sortiment vi har, hur vi lyfter fram det, hur vi väljer att berätta om det. Nu har vi börjat med 

att det ska bli ännu enklare att hitta de ekologiska och miljömärkta varorna med gröna 

hyllkantsetiketter som tydligt visar här kan du välja att ta ett alternativ som är bättre på något 

sätt. Sen jobbar vi med rättvisemärkta varor, vi har också samarbetsorganisationer exempelvis 

när man pantar så kan man trycka på biståndsknappen eller pantknappen och så har vi 
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kooperation utan gränser som vi jobbar med som stuckit ut från kooperationen. Man kan 

också ha avrundning, att det går lite pengar varje gång man köper en kasse går det 3 öre till 

organisationen. Vi samlar in 21 miljoner årligen till de här organisationerna och som blir ännu 

mer pengar för de pengar man samlar in får man också pengar från Sida, så det blir en ganska 

stor verksamhet framför allt i Afrika men också i många andra länder. Så det finns, vi jobbar 

med det på olika sätt. Det som skiljer oss om man pratar om CSR och sådana frågor, att det 

här uppdraget vi har ett trebent uppdrag; ekonomisk nytta, medlemsnytta och samhällsnytta 

och det finns i vårt uppdrag, det finns i vår verksamhet. Medan andra företag som har ett 

annat uppdrag och affärsidé där är det något som man lägger på. Men för oss är det en del så 

på ett sätt är CSR en icke fråga för oss samtidigt som det är vikigt för oss för det finns redan, 

det är inget som vi har börjar jobba med. Det har varit kooperationens idé och har funnits i 

110 år och arbetat med samhällsnytta. Från början var det mycket samhällsnytta i Sverige, för 

då handlade om att det fanns ofta monopoler där handlare kunde ta överpriser, och spädde ut 

varor och så. Då skapade kooperationen att man kunde skapa egna butiker med rena 

oförfalskade varor, som skulle vara prisvärda. Det var mycket en konkurrensfråga som 

samhällsnytta, det fanns bara en fabrik som gjorde margarin och helt plötsligt vägrade de att 

leverera åt kooperationen och då skapade man en egen margarinfabrik. Det fanns jätte stora 

övervinster på glödlampor då började kooperationen en glödlampsfabrik för att pressa 

priserna. Man har jobbat med att öka konkurrensen i handelsledet och i producent ledet. Sen 

var vi först med snabbköp som samhällsnytta som förenklar, stormarknader och ekologiska 

varor var kooperationen först med. Hälsa som en del av konsumentupplysning var vi också 

först med. Och nu handlar det mycket om klimatfrågor, tågtransporter och sådana saker idag. 

 

Om man delar upp ert samhällsansvar i fyra olika områden 1) det sociala 

ansvarstagandet, 2) det etiska ansvarstagandet, 3) det miljömässiga ansvarstagandet 

samt 4) det ekonomiska ansvarstagandet. Vilket område anser ni är viktigast och som ni 

tänker fokusera på? 

Vi lägger mest tyngd på det som händer i butiken och då handlar det om ekonomisk nytta, 

men också om ekologisk och miljömässig nytta, det är där vi är starkast. Det etiska är ju 

egentligen, där finns det de där kraven vi pratade om leverantörer som ska producera på ett 

schysst sätt. Men det som syns, och som är ett grundkrav är att vi ska kunna lita på, köper jag 

en leksak från Kina så ska jag veta det inte är något barn som har gjort leksaken. Det märker 

man inte på paketet, utan det enda man märker är egentligen när det gäller det så är det om det 

är rättvisemärkta varor. Även om vi har ökat det jätte mycket vi har 80-90 varor något sådant, 
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så är det en otroligt liten del av försäljningen ska man vara medveten om, en ganska viktigt 

profilfråga, men den är ganska liten. Däremot försäljningen av ekologiska och miljömärkta 

varor den är betydligt större, den ligger lite över 6 % på ekologiska varor och i Konsum ligger 

den på ungefär 9 % och i Stockholm ligger den ännu högre än så. Det handlar om 

grundbunten i vår verksamhet är den ekonomiska nyttan för våra medlemmar och därför 

kommer den alltid var grundläggande.  

Man väljer butik var den ligger och om man hittar det man vill ha, men också utifrån pris och 

att man blir schysst bemött. Det är de viktigaste delarna liksom. Därför är den ekonomiska 

nyttan, att man upplevs som prisvärd är central för verksamheten för att man ska vara 

framgångsrik och ha tillräckligt med många kunder för att ha en lönsamhet.  

 

Inom ramen för det skulle jag säga att miljö- och klimatvarorna är det viktigaste, det vi 

prioriterar mest och som också är starkast i vår profil.   

Det är ett tvångsval ni ställer mig inför, alla av de här delarna är viktiga. Men vi har valt som 

profil utåt så är det mycket miljöfrågorna, som är som nisch. 

 

Är detta område något era kunder har visat intresse för? 

Det är det också, meddelarna har alltid många synpunkter och en del tycker det är viktigast 

och en del tycker annat är viktigast. Men vi har ändå valt den delen, det vi är tydligast på och 

har varit tydligast på i vår kommunikation också.  

 

Rangordna, från 1-10, hur pass viktigt ni anser samhällsansvar är. 

Det är oerhört viktigt, det är ju. Alla företag måste gå med vinst, vi har kämpat med ganska 

dålig lönsamhet under många år. Gjort ganska mycket åtgärder, ganska tuffa åtgärder faktiskt 

de senaste åren och nu gjorde vi 2008 det bästa resultatet vi gjort på 10 år och det var första 

gången på ganska många år som vi gjorde vinst också. Därför har vårt fokuset legat mycket på 

det, för har vi ingen lönsamhet så kan inte vi vara kvar som ett alternativ på marknaden och 

kan inte vara den påtryckaren på de här frågorna som vi har. Det är ju ingen slump, vi har ju 

alltid sagt att det är jätte kul att våra konkurrenter som ICA härborta och Axfood har tagit 

fram ett ekologiskt sortiment, det har de gjort men det är vi som ha drivit den marknaden och 

så har de hängt på. Det är ju jätte bra ur ett samhällsperspektiv, för det gör ju att det blir en 

större omställning till ekologiskt och vi påverkar miljön mindre tack vare den och det är en 

positiv utveckling och det är viktigt att vi finns med och driver den. Men för att vi ska göra 

det så är det en grundförutsättning är att vi tjänar pengar och har en verksamhet som attraherar 
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kunderna. Då är det vikigt för oss att vi kan vara kommersiella och visa att hällbarheten är 

viktigt, men också få kunderna att gilla det. Alla de många människor som bryr sig, som vill 

handla god mat och man vill ha en inspirerande butik och hitta allt man behöver. Men många 

känner också att ”jag bryr mig om miljön”, vi vill göra det enkelt för de att välja i vardagen, 

alla de vill vi att de kommer till våra butiker. Det är vårt kommersiella uppdrag att se till att 

de är tillräckligt många, så vår verksamhet är bra så att vi kan vara med och påverka på det 

sättet.  

 

Nummer 1 lönsamhet, ekonomisk nytta. Utan det finns vi inte, det också sådana saker man 

ofta glömmer bort. Vad har företagen för samhällsansvar jo, de har ett ansvar och gör 

samhällsnytta i och med dem anställer människor som i sin tur kan försörja sin familj och 

betala skatt och bidrar till samhället i stort. De människorna har också schyssta arbetsvillkor. 

Det är en son grundläggande grej, så när man pratar CSR så brukar det ofta handla om ”hur 

mycket pengar har ni skänkt till Rädda barnen i år?” men det är inte det. Utan det handlar om 

hur man påverkar hela verksamheten i vardagen och att alla de se sitter här uppe i det lilla 

planet (i COOP Sveriges lokaler reds.anm.) att de gör sina upphandlingar med sina 

leverantörer att de också ställer frågar som ”hur jobbar ni för att ha bra arbetsvillkor? Vad har 

ni för regler för det? Det här är våra krav, lever ni upp till det? Det här är våra krav på 

miljöområdet, klarar ni dem? Annars kan vi inte handla med er” Sådana saker måste vara med 

i alla delar, där tror jag vi är duktiga, eftersom vi har jobbat med detta så länge och har det 

som en del i vår verksamhetsidé så ligger det här inbäddat i oss och därför är det lättare för 

oss att vara bra på det och därför ligger vi också före på många områden. 

 

Vilka faktorer anser ni har mest betydelse för era kunder då de väljer er butikskedja 

framför konkurrenterna? 

Om man frågar, det finns jätte mycket undersökningar på det här, läge, att man hittar allt man 

vill ha (sortimenten), att man blir bra bemött och att man upplever det som prisvärt. Så är det, 

jag tror att de här grejerna är på grundnivå, men vi berättar också att vi skiljer oss. Hos oss 

kan du göra bra val i vardagen vad gäller hälsa, miljö och etik. På toppen av den här grunden 

så är det de sakerna och det är det som ska göra skillnad och det är där vi skiljer oss. Det är 

där vi är tydliga med att vi är mycket bättre än våra konkurrenter, att det är det som är vår 

unikitet. Vi är betydligt bättre på det, för lägena de är ju som de är och ett bra bemötande det 

kan alla göra, men de här sakerna i kombination med varför vi gör det, ”jo därför att du som 

är medlem och handlar hos oss är vår viktigaste kund”. 
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Hur kan man koppla företagets positioneringsstrategi med er strategi för 

samhällsarbete? 

Det som kan hända ibland är att vi väljer bort en del leverantörer och en del varor och det 

bygger på vårt samhällsengagemang, men också på våra värderingar och på det som 

medlemmarna vill. Vi gör val hela tiden, ett exempel som är uppe nu är det här med 

energidrycker ”ska vi sälja de eller ska vi inte göra de?”. Vi säljer såndana för de är godkända 

från livsmedelsverket och så har de lite rekommendationer kring dem. Men här kan man tänka 

att det är en möjlighet att tjäna pengar på de här produkterna, vi skulle kunna skapa COOP 

energidryck som dels kan ha ett lägre pris och blir då billigare för konsumenterna och som 

också vill tjäna några extra kronor här och där. Nu har vi gjort ett ställningstagande det är en 

dryck som det finns tveksamheter kring om den är bra eller inte och därför känner vi att den 

vill vi inte ha på vårt eget varumärke. Utan vi säljer de som redan leverantörerna gör, medan 

konkurrenterna har valt en annan väg. Det finns andra sådant ställningstagande, vi vill ju 

heller förknippas som. Vi har gjort en strategi mot fisk nu, vi har uppdraget att man ska känna 

sig trygg att det man köper inte i onödan bidrar till en sämre miljö och det har vi gjort ett jätte 

stort arbete kring vilja fiskar vi säljer. Vi har världsnaturfonden här, vi har haft 

naturskyddsföreningen här vi har hat Greenpeace som har varit här, vi ha anställt externa 

fiskforskare och haft seminarium med alla dem som jobbar med fisk här tillsammans med vår 

miljöchef där vi har gått genom vilka fiskar vi kan sälja och vilka fiskar kan vi inte sälja. Då 

plockade vi bort ål till exempel och då blir en del kunder i Skåne som gärna vill ha rökt ål till 

vissa högtider sura på oss. Men om man förklarar för dem, att 99 % av all ål har försvunnit, 

att det finns nästan ingen ål kvar och då har vi tagit ställningen att vi inte tycker att man ska 

fiska mer utan det beståndet måste ha en chans att återhämta sig, så kan vi förhoppningsvis 

bidra till att beståndet hämtar sig och att vi då kan ha ål då det finns bestånd som forskarna 

upplever som att det finns så mycket ål nu så de hinner reproducera sig och vi kan ta så här 

mycket. Så har vi gått igenom alla sorter och vi kommer göra stora förändringar i vårt 

fisksortiment och det handlar om att vi ställer krav på att till exempel att all fisk ska gå och 

spåra, fiskarna måste kunna redovisa var har vi fiskar, ur vilken båt, vilket bestånd och hur 

mycket. Det måste också redovisa med vilka redskap man fiskar med för det handlar mycket 

om både rätt sorts fisk, rätt sorts bestånd och rätt sorts redskap. Det finns en del fiskeredskap 

som bomtrådning till exempel, som vi håller på och diskutera om vi ur huruvida taget ska 

sälja någon fisk som är fiskad på det sättet, för då trycker man ner grejer i havsbotten och så 

kör man tråd och då får man ut jätte mycket fisk, men man förstör också för en massa små 
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andra organismer som finns i ekosystemet och för en massa småfisk och lekområde för fisken. 

Kortsiktigt jättemycket fisk, långsikt kanske ingen fisk alls. Men när vi gör sådana 

förändringar då är det viktigt att vi förklarar varför har vi tagit bort den här fisken, varför 

säljer vi bara rödspätta som är lite dyrare än vad den annars kunde vara. Vi har valt ta bort det 

här för vi säljer bara rödspätta som är fiskad på det här sättet, ut det här beståndet för 

rödspätta är en sådan fisk som världsnaturfonden har på sin rödlista. Men fiskforskarna säger 

om man fiskar ut det beståndet, där finns det mycket rödspätta om man fiskar på det här sättet 

och då är det okej. 

 

Om det finns tillräckligt med kunder som är villiga att betala lite extra och då är det upp till 

oss och som vi många gånger gjort så måste vi vara duktiga att tala om varför gör vi det här. 

Vi hade en kampanj i början av 2000-talet när vi tog bort buräggen från konsum, det säljs inga 

ägg från burhönor där. Vi hade en kampanj där vi gick ut och körde TV-reklam med en höna 

som åkte motorcykel för att visa att nu har vi släppt hönan fritt, nu får de gå ut och hacka och 

göra allt det de vill. Och sen hade vi på slussen och på en del andra ställen i lite andra större 

städer, så hade man ställt in människor i burar på motsvarande ytan som en höna har som står 

i bur. Då blev det lite så att, et här har vi gjort därför och då hopps vi på. Då kanske det bara 

finns ägg som kostar 12 spänn hade vi haft burhöns så hade de äggen kostat 9 spänn, men då 

får man ha en lite skylt uppe där det står att de har äggen har vi valt bort och vi säljer de här, 

ekologiska och frigående och det har vi valt därför att. Det gäller att göra det här 

hållbarhetsarbetet och engagemanget och lyfta upp det på ett positivt sätt. Man vill inte att det 

ska kännas som någon pekpinne, utan man vill göra det möjligt för alla er all välja. Men det 

har också gjort att vi också har tagit bort valmöjligheten, men däremot så har vi våra 

stormarknader och våra COOP extra butiker och där har vi. Det handlar dels om att det inte 

finns tillräckligt med ekologiska ägg vi kan inte bara ha det, men det handlar också om att det 

är butiker som är mer inriktade på priskonkurrens och där behöver man ha ett sådant alternativ 

där människor prioritera det måste kunna finnas för alla. Man måste kunna välja efter eget 

huvud. Vi har ju också egna lågprisvaror och vi har alla leverantörer och vi har också 

premiumprodukter och ekologiskt. Vi behöver ha hela det sortimentet så alla kan välja oavsett 

plånbok och oavsett värderingar. Men att vi i det försöker peta på och visa på att här finns det 

schyssta alternativ. Utan att göra det på ett sätt som upplevs stötande eller pekpinnigt, utan på 

ett lustfullt sätt och det positivt är att man ska känna sig lite stolt över att man har valt. Det är 

också därför vi försöker redovisa, om man handlar på en COOP butik så får du utmärkt att 
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såhär många varor har du köpt som är miljömärkta och ekologiska. Man får ett litet kvitto på 

att man har gjort något bra. 

 

11.4. Bilaga 4: Intervju med Fredrik Fast stormarknadschef 
COOP Forum Haninge 

Kan du presentera dig lite kort och berätta lite om företaget? 

Ja, jag heter Fredrik Fast och jag är stormarknadschef här sedan 2 år tillbaka. Jag har jobbat 

med detaljhandel sedan jag var 13 år och jag är 39 år idag. Jag har alltså gått den långa vägen 

och klättrat mig uppåt och jag har jobbat för andra kedjor också. Nu i 2 år har jag dock jobbat 

för kooperationen. Jag fick en förfrågan om jag kunde tänka mig att byta och hjälpa till i det 

föreningsarbete som COOP är i. Det har varit katastrof på alla sätt och vis faktiskt. Företaget 

höll på att gå omkull och det hade det gjort om man inte hade tagit krafttag för 2 år sedan och 

gjort vissa åtgärder. Nu är man inne i en process där man jobbar nu mer att komma på fötter 

igen. Som sagt för 2 år sedan gick jag in här och satte igång den planen som jag hade för att 

göra denna vändning. Jag jobbar efter en framgångsbild där jag tror att de finns ett antal 

faktorer som påverkar för framgång som jag har jobbat stenhårt med personalen och vilka 

viktiga utmaningar som vi ser just nu framför oss. Vad är det i företaget som vi måste göra nu. 

Man tar alltså det viktigaste, man kan inte göra 100 olika saker samtidigt utan man måste 

bestämma sig för ett antal saker sen verkligen fokusera på dem. Det är väl det vi har gjort nu 

under de här 2 åren. Det har varit en tuff resa men nu, förra året, har vi haft den näst bästa 

resultatförbättringen och det tredje bästa resultatet så vi har vänt det men man ska inte lugna 

sig utan det gäller att bara mata på ännu mer och göra ännu mer saker för att det ska bli riktigt 

bra. Det är i korta drag den biten då. 

 

Vad är din roll i företaget och ditt övergripliga ansvar? 

Jag är totalansvarig för den här handelsplatsen och då så har vi organisatoriskt en byggchef, 

non-foodchef, foodchef och en controller. Detta är min ledningsgrupp som vi har här då. Mitt 

ansvar är att se till så att den här handelsplatsen blir lönsam och att den drar in pengar. Sen 

har vi då ett antal chefer under mig, de här 4, som alla är av butikschefsnivå när det gäller 

personalansvar och alla de här delarna så man kan säga att det är ett antal butiker i 

stormarknaden. Det är ganska enkelt vad vi ska göra då, vi ska köpa in varor, sälja varor, ha 

marginaler och tjäna pengar. Vi måste ha det tänket och även under denna resa så måste vi ha 

rätt mental inställning om vad vi är här för, att man värderar varans värde och det är något av 
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de orden jag använder mig av mycket i den här framgångsbilden som jag har och jobbar efter 

som jag nämnde kort innan. Att just värdera varans värde är något som brister i många där 

man inte ser pengar som kommer in i det som kommer in utan man ser varor och man 

hanterar inte det rätt utan man måste lägga handen på det lite mer som vi då har gjort. Alla har 

en tejprulle i byxfickan där man kan laga varan utan att slänga den, man värderar alltså det 

värde man har. Detta ligger djupt i mig på något sätt som ligger långt tillbaka i tiden att så 

måste man tänka. Svinnet är den ständiga kampen och det kan lätt bara rinna iväg och därför 

måste vara jävligt frenetiska i sitt engagemang, att man är väldigt på och på alla möten har jag 

matat detta från dag 1. Den mötesstruktur som vi har, att jag har fyra stora möten per år, sen 

har vi ett antal veckomöten som då är löpande men jag är inte med på alla dem utan jag är 

med på de stora övergripande mötena där vi sätter de strategiska målen och diskuterar ”vad vi 

ska göra?”. Vi måste få alla att tänka i rätt spår och jag kan inte tjata om det varje måndag att 

göra såhär utan fyra gånger om året också av den anledningen att, som företagsledare, kan 

man inte ändra riktning så ofta, vi måste bestämma oss vad vi ska göra. För att om jag ändrar 

riktning så tar det lång tid innan de som är längst ner är med så man måste ha uthållighet i det 

man gör och alltid ha en konsekvens i ditt tänkande. Vi måste alltså tänka ut konsekvensen att 

fatta nya beslut, att det förändras för många längre ner och att man inte svänger för mycket. 

Det är alltid en risk att man svänger företaget för ofta utan man måste alltid tjata, tjata och 

mata om det vi måste göra. Det är en sådan här som jag tror är jätteviktigt i ett så här stort 

företag. 

 

Vad använder ni er av för strategi för positionering på marknaden? 

Lite svår fråga tycker jag ändå. Positionering på marknaden... Vi vill vara det företag som 

ligger på den plats där man har allt under ett tak. Kunden som besöker oss ska kunna hitta allt 

under ett tak. Vi vill ha en position där vi är en lågprisaktör men ändå har en form av 

kvalitetstänk och vår huvudkonkurrent är ICA Maxi, det är dem vi positionerar oss med och 

vi ligger i samma ruta för där vi tror att konsumenten är den vi vill ha. Lidl och de här kanske 

ligger på en ruta längre ner, som bara har ett lågpris men inte det sortiment och kvalitet som vi 

står för. Jag vet inte riktigt men om du tar frågan igen så ska jag försöka hitta något mer svar 

på frågan. Det är väldigt svårt att svara på den frågan. Vi jobbar nu med att gå ”back-to-

basics” där vi måste få kontroll på företaget och gå tillbaka till den grundläggande 

företagsekonomin och få ordning och reda i resultatrapporten. Det vi kan börja se nu är rätt 

trender där alla kostnader börjar komma under kontroll. Det är där vi är nu och mer kan jag 

inte svara på frågan på längre sikt utan vi måste jobba mer internt nu en tid framåt. 
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Hur arbetar ni med samhällsansvar inom organisationen? 

När vi tog den nya utmaningen, och jag har jobbat inom CityGross och andra kedjor, och man 

är olika som företag och vad man har för ideologier, vad har man för samhällsansvar osv. Om 

man gjort allt, där man har klättrat från den minsta till den största, så tänker man att man vill 

göra någonting nytt och man känner att man vill göra något där företaget kan ta ansvar och det 

gör kooperationen. De tar ett jättestort samhällsansvar i många delar. Varje beslut vi fattar 

känns det som att vi i varje fall har tagit med en aspekt till. Den kooperativa andan att man 

bryr sig lite mer och ibland kan man komma i en svår situation där den kommersiella delen är 

viktig och den får man aldrig tappa för att man överlever inte om man inte tjänar pengar och 

det måste vi göra. Detta tar vi ju i hela kooperationen och när vi gör grejer så har vi med den 

tanken i alla fall. Jag kanske inte kan ge något konkret exempel på detta men vi har nu t.ex. 

kooperation utan gränser som står utanför vår entré idag och det talar rätt mycket att vi bryr 

oss ganska mycket, inte bara det som är här och nu utan vad blir konsekvenserna av vårt 

handlande. Vi har även t.ex. ett medlemsråd som är kundernas ambassadörer som ifrågasätter 

mycket och vi ska ha ett medlemsrådsmöte denna vecka som kommer och då är de med hela 

tiden och då kan de t.ex. undra vad vi gör för att ta bort plastkassarna ur sortimentet. Det tar 

flera år för en plastkasse att förmultna och vad gör vi åt det. Det finns en aktiv roll inom 

företaget, mer aktiv än vad jag har sett tidigare och när man är äldre och har barn så kan man 

tänka vad man kan göra för att göra lite mer och det känner jag att COOP gör, alltså att COOP 

gör lite mer, att de bryr sig lite mer.  

 

Varför har ni valt att arbeta med samhällsansvar? 

Det tycker jag är jätteviktigt och vi har ett stort ansvar. Vad är det som händer i vår värld? Jag 

har 3500 kunder som passerar denna butik varje dag och därav har vi en enorm påverkan att 

kunna göra någonting mer än vad vi gör. Vi kanske kan göra lite till och jag tror det absolut 

blir mer och mer av de här grejerna är viktiga. Och varför? Jag tycker man har ett stort ansvar 

mot samhället med miljöutveckling bland annat så att man inte förstör den värld vi har. 

Hur har ert samhällsarbete växt fram? 

Eftersom jag kom in i företaget för två år sedan så jag är inte så insatt i det och kan inte riktigt 

uttala mig om det. Jag kom mer in som, ja, fick lite kritik i början för att jag var alldeles för 

kommersiell men det måste man först och främst vara eftersom vi måste överleva. Kan vi 

överleva så kan vi sedan påverka. Vi måste sedan titta på vad vi kan göra mer men först måste 
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vi ”back-to-basics”. Detta är dock ingen sluttanke, detta är inget man vänder på nolltid utan 

det är ett långsiktigt arbete men det håller väldigt bra om man får en struktur på det och då 

kan man göra mer. När man väl blir stor och får kontroll över de här grejerna så kan man göra 

mer. 

 

Om man delar upp ert samhällsansvar i fyra olika profilområden 1) det sociala 

ansvarstagandet ( ex projekt i u-länder), 2) det etiska ansvartagandet (ex matsäkerhet), 

3) det miljömässiga ansvarstagandet (ex ekologiska varor) samt 4) det ekonomiska 

ansvarstagandet (ex hållbarhetsredovisning). Vilket område anser ni är viktigast och 

som ni tänker fokusera på? 

Det sista väl, det ekonomiska, eftersom just nu måste företaget komma på fötterna först och 

främst. Det andra fortgår dock och är inget som har stannat upp i organisationen men absolut 

det ekonomiska. Det är känsliga frågor det här med ekonomi och drift och människor man har 

att göra med här. Vi måste få medarbetarna att förstå att vi måste få ett mer ekonomiskt 

hållbart tänk i företaget. När man väl har fått det så kan man göra mycket men man måste 

göra det i rätt ordning. 

Miljö finns ju redan på något sätt. Den är redan där och det är något som vi har fokus på, allt 

med miljömedvetenhet. Sen etiskt kanske skulle det vara. Det finns dock väldigt mycket av 

detta i företaget redan. Jag tror inte det finns någon annan kedja och jag tycker det är konstigt 

att inte fler handlar i kooperationen eftersom det inte existerar någon annan stans vill jag vilja 

påstå eftersom detta har byggts upp under kooperationen under väldigt lång tid. Det är bara ett 

strategiskt sätt från våra konkurrenter att uttala sig att de bryr sig men det gör de inte på sättet. 

De har bara fokus på det ekonomiska sättet, det är i alla fall min uppfattning. Jag tror faktiskt 

att det är så. Här finns det en enorm organisation kring detta inom KF, konsumentföreningen, 

att vi jobbar hela tiden med detta och det är i slutändan konsumenterna som äger oss. 

 

 

Är detta område något era kunder har visat intresse för? 

Ja det skulle jag vilja påstå. Kunderna har t.ex. visat detta aktivt genom medlemsrådet och 

många är aktiva, nästan extrema i den frågan och brinner för detta i vårt medlemsrådsmöte där 

dem hela tiden drar den här aspekten till vad vi gör men de är också medvetna att vi har gjort 

många grejer fastän vi har haft ett minusresultat i kooperationen de senaste åren. Nu vart det 
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ett nollresultat för första gången i år och vi har gjort en jättebra resultatförbättring. Nu måste 

man ta steget vidare framåt. Nu känns det som att vi är på rätt spår men det är fortfarande ett 

stort arbete kvar. Just nu håller jag på med en jättestor kompetensbedömning som är ett 

enormt arbete och jag kommer ha den första dragningen imorgon med medarbetarna. Varför 

vi gör detta och det är inte jag som är kravställaren på detta utan det kommer uppifrån där vi 

måste se vart vi har kompetensen någonstans. Det är jättesvårt att bedöma medarbetarnas 

kompetens. Detta ska vi alltså gå igenom imorgon och sedan gå igenom alla medarbetare som 

jobbar 25 timmar eller mer. Alla chefer, inklusive jag, har blivit granskade där de kan se vad 

vi har för kompetenser, styrkor och svagheter som vi måste jobba med. Vad ska vi utveckla 

framöver med medarbetarna, alltså vad kompetensinventering går ut på. Att man ska bli saklig 

i den här bedömningen, att man tar fram medarbetarsamtal och vad det var som hände 

egentligen, och med kompetensinventering gör medarbetaren sin del i det och bedömer sin 

egen kompetens. Man ska se hitta denna kompetens och visa vilken nivå medarbetaren är på 

just idag och att vi måste jobba på detta och hur vi ska göra för att öka din kompetens 

yrkesmässigt. Kanske blir det så att man skiljs åt eftersom man märker att detta inte går men 

det är inte huvudsyftet med detta som jag ser det. Mer fastställa vart vi är och vart vi ska och 

vad som krävs för att möta dagens konsument. Det underskattas rätt så ofta detta yrke att det 

är rätt så mycket man måste kunna. Precis då blir det ett dokument som man kan ha till nästa 

möte och då vet man vart man står. 

 

Rangordna, från 1 – 10, hur pass viktigt ni anser att samhällsansvar är. 

Om 1 är oviktigt och 10 är jätteviktigt, då skulle jag vilja sätta 7. 

Vilka faktorer anser ni ha mest betydelse för era kunder då de väljer er butikskedja 

framför konkurrenterna? 

Jag tror ändå att det är att vi tar större ansvar i grunden. Vi har medlemmar som har varit med 

långt tillbaka i tiden. Vi står för någonting mer. Vi kan säga samhällsansvar, jag tror faktiskt 

att det är det. Jag tror även det är viktigt att vinna nya konsumenter så måste vi gå ut med att 

vi har en billig matkasse, alltså att du inte betalar mer för det här, att vi tar det ansvaret. 

Många tror att det här är dyrt men det är inte det. Jag kommer från lågprishandeln så jag vet, 

att det inte är dyrare på COOP. Man måste visa varorna på rätt sätt. Vad är det för varor vi 

har, att lågprisalternativet finns och att du som konsument väljer själv hur mycket du vill 

lägga, då finns det ett lågpris, mellanpris och kvalitetspris. Jag tycker att vi har fått ner 

prisbilden på KRAV-produkterna avsevärt eftersom vi har arbetat aktivt med det under en 
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lång tid vilket våra konkurrenter i sin tur glider in i det här och väljer ut godbitarna ur kakan 

och det vi har jobbat fram under många års tid. Det finns ju i oss, den delen. 

Hur kan man koppla företagets positioneringsstrategi med er strategi för 

samhällsarbete?  

Jag kan inte svara på den frågan eftersom den är väldigt komplex. Jag tror att du skulle ha 

kunnat fått ett annorlunda svar om du skulle ha gått till våra konkurrenter. Vi har detta hela 

tiden med oss på något sätt i vårt arbete som jag försökte beskriva innan. Sen är det så att vi 

inte kan jobba en fjärdedel med den grejen utan vi måste jobba 50 % mot den ekonomiska 

fokuseringen just nu så att vi får kontroll på hela företaget. Det har varit riktigt illa. Såklart 

man kan fördela ut det igen och det finns ju redan inbyggt i strategin. Allt är redan inbyggt 

och finns med. Ibland kanske det har funnits hinder att man kanske inte har blivit lika 

effektiva i det här samhällsarbetet utan det har blivit mer: ”nej du kan inte” och då har man 

ibland blivit frustrerad att bryta igenom det. Men många har förstått nu att det inte är av ondo. 

Det är först och främst att tjäna pengar för att överleva. Det går inte annars. När vi väl får 

kontroll över de här enkla grejerna kan vi leverera lättare i framtiden också för att detta är 

enbart ett mervärde för konsumenten. 

11.5. Bilaga 5: Mailintervju med Anna Hedström informatör på 
ICA AB 

 

Vad är din roll i företaget och ditt övergripliga ansvar?  

Jag är informatör på ICA och är bland annat projektledare för ICA:s årsredovisning. 

 

Vad använder ni er av för strategi för positionering på marknaden?  

ICA har lite olika positionering beroende på marknad. Läs mer om detta i VD-ordet på sidan 3 

i årsredovisningen. 

 

Varför har ni valt att arbeta med samhällsansvar?  

Samhällsansvar är en mycket viktig fråga och kundernas förtroende är en av ICA:s viktigaste 

framgångsfaktorer. Att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling i samhället har därför hög 

strategisk prioritet. 

 

Hur har ert samhällsarbete växt fram?  
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Hållbarhetsfrågorna har länge varit en viktig del i ICAs verksamhet. Jag tror att det faller sig 

naturligt för ett så publikt och kundnära företag som ICA. Sedan flera år är 

hållbarhetsfrågorna integrerade i ICAs olika verksamheter. Läs mer om ICAs 

hållbarhetsarbete genom åren på sidan 79 i årsredovisningen. 

 

Om man delar upp ert samhällsansvar i fyra olika profilområden 1) det sociala 

ansvarstagandet, 2) det etiska ansvartagandet, 3) det miljömässiga ansvarstagandet  

samt 4) det ekonomiska ansvarstagandet. Vilket område anser ni är viktigast och som ni 

tänker fokusera på? 

Jag tycker inte att man ska ställa dessa områden mot varandra utan alla är lika viktiga. 

Rangordna, från 1 – 10, hur pass viktigt ni anser att samhällsansvar är.  

1 

Vilka faktorer anser ni ha mest betydelse för era kunder då de väljer er butikskedja 

framför konkurrenterna?  

I Sverige består ICA av självständiga handlare som äger och driver sin egen butik och 

konkurrerar på sin egen marknad. Detta gör att det är lite olika från butik till butik. Generellt 

tror jag man kan säga att det är kombinationen av prisvärt, brett utbud, kvalitet och 

tillgänglighet.  

Hur kan man koppla företagets positioneringsstrategi med er strategi för 

samhällsarbete?  

Eftersom hållbarhetsfrågorna är viktiga för företaget finns det med i strategin redan från 

början. ICAs övergripande strategi är;  

ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete 

och ett starkt samhällsengagemang. (se sid 10 i årsredovisningen) 

11.6. Bilaga 6: Telefonintervju med John Nilsson kommunikatör 
på ICA Maxi Haninge 

Kan du presentera dig lite kort och berätta lite om företaget? 

Mitt namn är John Nilsson och jag jobbar som kommunikationschef på ICA Maxi Haninge. 

Mina arbetsuppgifter är att hålla på med marknadsföring och kundkontakt. ICA Maxi Haninge 

är handlarägt och är 12 år gammalt. Vi är Stockholms bästa matmarknad och företaget är delat 

i två, en livsdel och en specialdel. 
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Vad är din roll i företaget och ditt övergripliga ansvar? 

Min roll i företaget är att ha kontakten med kunderna och vara en resursperson mot handlarna. 

 

Vad använder ni er av för strategi för positionering på marknaden? 

Lyssna på vad kunden och marknaden har att säga och självklart vara bättre än 

konkurrenterna. Det gäller att vara aktuella med sitt pris eftersom priset är en stor 

förutsättning för att få kunder. Sortimentet är en mycket viktig del i vår strategi eftersom våra 

kunder väljer oss för det stora utbudet vi tillhandhåller. 

 

Hur arbetar ni med samhällsansvar inom organisationen? 

Vi ger tillbaka till kommunen, i detta fall Haninge. Varje år ger vi 1 miljon kronor till ett 

utvalt projekt i kommunen. Det kan t.ex. vara barn och ungdomsprojekt. Förra året byggde vi 

en sportplan i centrala Jordbro och nu i år ska vi bygga en asfalterad slinga runt Rudansjön, 

som ska vara handikappsanpassad. Skutans gård, som är en uppskattad hästgård, behövde 

pengar och vi gick in och hjälpte dem att fortsätta bedriva sin verksamhet. ICA-koncernen gör 

mer än just detta i form av t.ex. olika fadderbarn, punktinsatser osv. Det som görs i Haninge 

är enbart en liten del av vad hela ICA gör för samhället. 

 

Varför har ni valt att arbeta med samhällsansvar? 

Arbetet med samhällsansvar har växt fram successivt bland annat om att sponsra olika 

projekt. Vi tog beslutet att vi skulle ge tillbaka pengar till kommunerna. Därav växte de olika 

kommunprojekten fram. Vi tyckte även att det är mer värt att lägga på pengar närområdet än 

till övriga världen. Det har alltid förts en diskussion om man vill få ut det upplevda värdet 

eller det faktiska värdet. Om vi lägger pengar på närområdet så får vi ut ett faktiskt värde där 

vi kan vara med och påverka samhället runt omkring oss. Om vi däremot skulle ha satsat 

pengar i olika projekt utomlands så skulle det känts bra men vi skulle inte få vara med och 

påverka i lika hög grad. Vi vill även ge tillbaka något till våra kunder här i kommunen och 

visa att vi faktiskt har gjort något. Detta är svårt att bevisa med det upplevda värdet genom 

satsningar på projekt i u-länder t.ex. 

 

Hur har ert samhällsarbete växt fram? 

Se frågan ovan. 
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Om man delar upp ert samhällsansvar i fyra olika profilområden 1) det sociala 

ansvarstagandet, 2) det etiska ansvartagandet, 3) det miljömässiga ansvarstagandet  

samt 4) det ekonomiska ansvarstagandet. Vilket område anser ni är viktigast och som ni 

tänker fokusera på? 

Alla dessa områden viktiga. Alla är väldigt bra. Förutsättningen för långsiktig lönsamhet är att 

ekonomin är god så att vi kan ta fler beslut och ge tillbaka det till våra kunder. CSR är på 

ingående och det går inte enbart att fokusera på ett område. Då kommer vi att vara totalt fel 

ute. Det går inte att arbeta med ett område, utan vi måste ha samklang mellan alla delarna. Det 

måste finnas symbios! Världsnaturfonden, WWF, har en rekommenderad lista vid försäljning 

av fisk. På listan står det vilka fiskar som är utrotningshotade. Denna lista följer vi och vi 

säljer inte någon fisk som står på denna lista på grund av etiska och miljömässiga skäl. 

Kunderna har dock ibland blivit besvikna, bland annat när vi slutade sälja ål. Men sedan när 

vi berättade läget, att 99 % av all ål är borta, så blev de flesta kunderna förstående och nöjda 

med det beslut vi fattade. Det är också så att vi blir mindre konkurrenskraftiga när vi tar denna 

lista eftersom vi inte då kan sälja billig fisk men det är viktigt att vi vet vart vi står i frågan. 

Hela listan eller inte, vi valde att följa listan. Vi har även en anställd kvalitetscoach som håller 

koll på att matsäkerheten ligger i topp. Vi har olika kontroller som sker var varannan vecka 

som kvalitetssäkrar och går genom olika program. Detta är en trygghet för oss att kunna 

utföra våra jobb. 

Är detta område något era kunder har visat intresse för? 

Frågan utgick. 

Rangordna, från 1 – 10, hur pass viktigt ni anser att samhällsansvar är. 

Detta är mycket svårt att betygsätta. Vi har blivit påverkade av det rådande klimathotet. Detta 

har gjort så att vi har blivit duktigare på att sortera skräp, släcka lampor osv. Långsiktig 

lönsamhet ska alltid ligga i fokus samt att ha en sådan god kundkontakt som möjligt. Det 

gäller att vara överens om vad marknaden vill ha så att vi kan satsa på rätt saker. Det är alltid 

viktigt att företag och individer tar sitt samhällsansvar. Som sagt, det är svårt att betygsätta, 

eftersom nyckeltalen förändras hela tiden och om jag står för någonting nu så kanske inte det 

gäller om några år. Det är bara att titta på eko-produkter och fairtrade som har växt lavinartat 

på sistone och ökar hela tiden. Det är konsumenten som väljer att ifrågasätta ”dåliga” 

produkter och bestämma hur vårt utbud ser ut i framtiden. 1 miljon kronor om året räcker gott 

och väl för oss för tillfället. Sen kan man alltid fråga sig om vi skulle ha gett mer eller mindre 



 

95 

men vi är i alla fall 100 % bättre än innan, då vi inte gav denna miljon varje år till kommunen. 

Sen får var och en bedöma om detta är tillräckligt eller inte. Kunden bestämmer i slutändan. 

Vilka faktorer anser ni ha mest betydelse för era kunder då de väljer er butikskedja 

framför konkurrenterna? 

Det gäller för oss att konkurrera i alla hörn. De tre viktigaste är pris, sortiment och kvalitet. 

Ett bra och brett sortiment måste stödjas av ett generellt lågt pris. Vi har bland annat lyckats 

att arbeta fram en bra servicepolicy som har fått beröm. Det är bara att kolla olika 

kundundersökningar som visar detta. 

Hur kan man koppla företagets positioneringsstrategi med er strategi för 

samhällsarbete?  

Vår positioneringsstrategi har varit väldigt lyckad som har skapat lång cirkulans.  Om vi 

lyckas med detta så kan mer pengar gå till samhällsansvar. När vi har betalat ut lönerna så har 

vi pengar kvar som vi kan ge tillbaka till samhället. 

11.7. Bilaga 7: Intervju med ställföreträdande butikschef Lidl 
 

 Kan du presentera dig och företaget lite kort? 

XX heter jag och är 25 år gammal. Jag jobbar som ställföreträdandechef på Lidl. 

Lite om företaget, ett företag som inte funnits så jätte länge, ganska nystartat. Ja, ganska 

nystartat lågprisföretag som drar in kunder med sina lägre priser. Det är ett tyskt företag. 

Nu är inte Lidl lika stort som till exempel ICA, Willys och COOP, men det är på god väg. Det 

känns som att företaget går bra, drar in mer pengar. Omsättningen har blivit mer och mer hela 

tiden, jag har jobbat i tre år nu och omsättningen har ökat varje år. Det går framåt, i alla fall de 

åren som jag har jobbat så har jag märkt att det har ökat hela tiden.  

Det känns som att vi är lite av en sommarbutik, vi säljer mer på sommaren. Vi är ju inte så 

stora till ytan, COOP och de är ju stora, vi har mycket chips, läsk och mycket ungdomar som 

kommer och handlar. Jag har märkt att vi säljer mycket mer på sommaren, man köper lite, det 

är mer storhandling på Willys och COOP och så, medan här så kanske man köper mer lite, 

mer smått.  

Till en början var det mycket saker som inte finns här i Sverige, det var lite mer utländska 

grejer. Men det har mer och mer blivit, alltså exempelvis har Arla kommit nu medan det förut 

var något tyskt märke. Nu har det kommit mer svenska varumärken, nu är i och för sig inte 



 

96 

Arla svenskt, men lite mer ”normala” varumärken som vi känner igen. Det är väl det som har 

hänt.  

Konkurrens med andra butiker. Jag vet inte, men jag tror inte att man storhandlar på Lidl, det 

tror jag inte, vissa gör ju det men då söker man nog sig till de med större sortiment. Vi är inte 

lika stora som COOP, Willys och liknande. Det finns mer och välja på i andra butiker.  

Såsom vi har det nu så brukar det komma in saker och försvinna saker hela tiden, det är de 

som är högre upp som bestämmer det. Vi får inte nya produkter hela tiden och samtidigt 

försvinner produkter som inte säljer så bra.  Inom en längre framtid så kan vi bli större, men 

just nu tror jag att det kommer var som det är.  Att det bara byts ut lite varor då och då och så 

tar man bort det som inte säljs.  

 

Vilken är din roll i företaget och ditt övergripliga ansvar?. 

Som ställföreträdande butikschef har man ansvaret efter butikschefen, när han inte är där. Du 

har ansvaret för butiken. I det ingår att beställa, ta hand om butiken, se till att saker blir gjort 

genom att fördela arbetet på medarbetarna alltså personalansvar. . 

Man öppnar butiken på morgonen, larmar av butiken, räknar på kassorna, skickar safe bags, 

plockar upp varor, fördelar uppgifter, beställer varor till nästa dag, tar emot leveranser, kollar 

alla följesedlarna så att allting stämmer, larmar butiken och går hem. Det är väl det som man 

har som ansvar. 

 

Vad använder ni er av för strategi för positionering på marknaden? 

Det skulle vara lågpris. Om man jämför med andra butiker så har vi i alla fall lite bättre priser, 

nu har det i och för sig höjts överallt. Men vi ligger eller vi har lägre priser än alla andra.  

Vi kontroller det också, jag har sett ett blad som min chef visat att fyller man en vagn på Lidl 

jämfört med någon annan större butik så ligger vi mycket bättre i pris, då har man tagit lite 

basvaror. Det är väl det som strategin är, för att dra in nya kunder och för att de ska se hur 

butiken fungerar. När man väl en gång har fått in de där så kommer de eventuellt fortsätta 

handla.  

 

Hur arbetar ni med samhällsansvar inom organisationen? 

Det är alltid ålderskontroll på alkohol. Färskhet är väldigt viktigt för oss. Vi går alltid igenom 

alla produkter, köttet, hela kylen, allt som ska kollas. Vi märker inte köttet själva, det kommer 

direkt från huvudlagret det är inget vi själva kontrollerar, det kommer färdig paketerat. Vi 

satsar mycket på färskhet, vi går exempelvis igenom frukten ordentligt det man inte skulle 

köpa själv tar man direkt bort. Jag vet att till exempel med brödbeställningarna det som inte 
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säljs, som har gått ut i datum, det skickas till djur, till grisarna. Men det har egentligen inget 

med oss och göra, utan det är de som tar hand om brödet, det fick jag höra från brödkillen. 

Det angår ju oss lite grann, men jag tror inte att det är vårt beslut. Det är inte vi som har 

bestämt det, det är eventuellt de som har bestämt det.  Det är i alla fall någonting, istället för 

att slänga det i soporna. 

Vi har några produkter som är ekologiska, men vi är lite sämre på att ta fram laktosprodukter 

det har vi inte så mycket av. Vi har låglaktos- och ekologisk mjölk och så har vi några 

låglaktos produkter men inte så mycket. Det känner jag inte att de satsar på så mycket. Jag har 

inte den känslan att vi satsar mycket på ekologiskt, då jag inte har sett så mycket produkter 

som är ekologiska förutom mjölken.  

Vi har inte heller kampanjer att köp den där produkten så går en krona till röda korset, inget 

sådant. Eller vi hade ju att man kunde köpa märke till rädda barnen eller någonting för en 

summa, men det hade vi bara någon gång det är inget vi har kontinuerligt. Då kanske de 

kommer med någon grej sådär, men ingenting kontinuerligt.  

 

 

 

Varför och hur har ert samhällsarbete växt fram? 

Det är inte mitt område, det är lite högre upp. Det är mer en distriktschef som man måste tala 

med då för att få svar på den frågan. 

 

Om man delar upp ert samhällsansvar i fyra olika områden 1) det sociala 

ansvarstagandet, 2) det etiska ansvarstagandet, 3) det miljömässiga ansvarstagandet 

samt 4) det ekonomiska ansvarstagandet. Vilket område anser ni är viktigast och som ni 

tänker fokusera på? 

Lågpris och hög kvalitet står Lidl för. Det är bra grejer för de priserna vi har. Det blir väl 

ekonomiskt, vi har ju varje vecka nya erbjudande, då väljer de ut ett antal varor som vi sänker 

och sänker bra på faktiskt. Vi satsar mest på att bli lönsamma, satsar mer på företaget. Det 

märker jag genom att de till exempel försöker spara så mycket timmar som möjligt och utöka 

försäljningen. Vi kostar ju också pengar, så att de får bra effektivitet. Så jag skulle säga att 

den ekonomiska delen är i fokus.  

Vi arbetar ju mer med matsäkerhet än exempelvis ekologiska varor, det skulle jag ta som tvåa. 

Vi prioriterar färskheten högt, det ska vara färskt, inga dåliga produkter. Det skulle vara 

ekonomi, färskhet (etiskt), ekologiska varor och sedan socialt.  

 

Är detta område något era kunder har visat intresse för? 
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Man får ofta höra ”wow, vad billigt det var”, fyller en hel vagn och behöver bara betala så lite. 

Det är vi som är billigast. Man kan få mycket för tjugo kronor på Lidl, och det är ganska svårt 

om man går till de här större butikerna. 

Det finns en efterfrågan på ekologiska och laktosfria produkter, där är vi lite sämre tycker jag. 

Det är ingenting som vi i butik kan bestämma, självklart kan vi framföra det, men det är inget 

beslut som vi i butiken får ta. Vi brukar säga att ”ring gärna vår kundtjänst”, det är många 

som ringer dit för att undra varför de har tagit bort den produkten och varför vi inte har den 

där produkten. Vi har ingen makt, vi kan inte bestämma det. Ekonomiavdelningen och 

försäljningsavdelningen det är de där borta som bestämmer det. De ser ju alla siffror på vad 

som säljer. Till exempel när jag beställer ibland så kommer det upp i min dosa att den här 

varan är spärrad den går inte att beställa, en vara som ha funnits hur länge som helst. För av 

någon anledning har vi dragit tillbaks den, den finns inte på lagret. Det försvinner bara ibland 

utan någon förklaring, kan bero på att den inte säljer så bra.  

 

Rangordna, från 1-10, hur pass viktigt ni anser samhällsansvar är. 

2-3, det är viktigt tycket jag.  

 

Vilka faktorer anser ni har mest betydelse för era kunder då de väljer er butikskedja 

framför konkurrenterna? 

För att vi är billigare, bra service, det går fort. Jag vet inte om ni har sett kassalinjerna, tanken 

är att man ska ställa en vagn där och så ska man bara lägga ner produkterna i vagnen och så 

nästas tur.  

Billigt, bra kundservice, det går snabbt, bra kvalitet, lite annorlunda sortiment. Vi har ju olika 

teman varje vecka, vi kan ha grekiskvecka, mexikanskvecka, olika teman.  Det blir roligare. 

Det är inte bara mat vi säljer mat, utan även non-food också alltså icke mat. Det har vi från 

måndagar till torsdagar, det drar också in mycket kunder. Det kan vara alla sorters prylar, vi 

kan ha kökstema, vi kan ha badrumstema, bilvecka och mc-vecka.  

Det är inte så stort på Lidl, det blir lite trevlig stämning när man kommer dit. Det blir lite 

olika grejer inte bara mat, mat, och mat. Det är fem gångar och i mitten av butiken har vi det 

som inte är mat, och då brukar kunder stå där och kolla lite. Medan de handlar så kan de kolla 

lite på andra produkter, så blir det lite mysigt stämning. Det tror jag är något de gillar. 

 

Hur kan man koppla företagets positioneringsstrategi med er strategi för 

samhällsarbete? 

Jag skulle nog säga att vår lågprisstrategi gör att vi inte satsa så mycket pengar på 

samhällsansvar. De har inte den omsättningen att kunna gå in på sådana grejer än.  
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Det öppnas ju nya Lidlbutiker hela tiden, vilket betyder att det går bra, de försöker växa. Vi 

kommer alltid vara, det kommer aldrig bli COOP forum-size på Lidl. Vi kommer fortsätta 

satsa på lågpris.    

Jag skulle tycka det vore kul om vi satsade mer på samhällsansvar, man vet att det går till 

något bra.   

11.8. Bilaga 8: Mailintervju med Ingmar Kroon presschef på 
Axfood AB 

Kan du presentera dig lite kort och berätta lite om företaget?  

Jag är presschef på Axfood, vilket innebär att jag ofta tar hand om Willys frågor i media. 

"Berätta lite om företaget", hoppar jag över, du får läsa på vår hemsida vad Willys är. 

 

Vad är din roll i företaget och ditt övergripliga ansvar? 

Presschef på Axfood. Ansvar för kontakter med media.  

 

Vad använder ni er av för strategi för positionering på marknaden? 

Willys affärsidé är att erbjuda Sveriges billigaste matkasse. Detta genomsyrar allt som Willys 

gör. 

  

Hur arbetar ni med samhällsansvar inom organisationen? 

Det handlar dels om hur vi agerar som arbetsgivare: att ge våra anställda möjligheter att 

utvecklas t ex genom utbildningar och att de kan göra karriär i företaget och i koncernen. 

Det handlar också om hur vi köper in varor och tjänster. Vi har t ex en policy för inköp av fisk 

som placerar oss i topp på Greenpeace topplista över svenska kedjors ansvarstagande. Vi gör 

också inspektioner hos leverantörer i Asien för att se till att de anställdas arbetsförhållanden 

utvecklas till det bättre. Vi godtar inte brott mot mänskliga rättigheter.  

Axfood och därmed Willys har nyligen beslutat att gå in i ett närmare samarbete med Rädda 

Barnen. Jag kan inte berätta idag vilka konkreta projekt som ska genomföras, men det finns 

planer. 

  

Varför har ni valt att arbeta med samhällsansvar? 

Man väljer inte att - man väljer bara hur. Ingen kan bortse från frågorna, kunderna förväntar 

sig ansvarstagande.  
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Hur har ert samhällsarbete växt fram? 

  

Om man delar upp ert samhällsansvar i fyra olika profilområden 1) det sociala 

ansvarstagandet, 2) det etiska ansvartagandet, 3) det miljömässiga ansvarstagandet  

samt 4) det ekonomiska ansvarstagandet. Vilket område anser ni är viktigast och som ni 

tänker fokusera på? 

Vi jobbar inom alla fyra områdena, det finns ingen motsättning.   

  

Är detta område något era kunder har visat intresse för?  

Kunderna är mycket intresserade av miljöfrågorna, men också av att inköp sker på ett schysst 

sätt, att inte barnarbete, slavarbete, trakasserier, etc förekommer. Men också matsäkerheten, 

som alltmer innefattar matens nyttighet. Investerare intresserar sig mer för punkt 4 

Rangordna, från 1 – 10, hur pass viktigt ni anser att samhällsansvar är. 

Vilka faktorer anser ni ha mest betydelse för era kunder då de väljer er butikskedja 

framför konkurrenterna? 

Hur kan man koppla företagets positioneringsstrategi med er strategi för 

samhällsarbete?  

Det är ett av Axfoods strategiska mål att vara bäst i branschen på socialt ansvar. För många 

kunder är detta avgörande för om de vill handla hos oss.   

11.9. Bilaga 9: Intervju med Charlie Broström butikschef  Willys 
Tumba 

 

Kan du presentera dig och företaget lite kort?  

Mitt namn är Charlie Broström och jobbar som butikschef på Willys i Tumba sedan tre och ett 

halvt år tillbaka. Företaget Willys i Tumba är en butik som går fruktansvärt bra, vi får inte 

lämna ut några försäljningssiffror då vi är ett aktiebolag, men vi har gått med vinst under alla 

mina tre år här. En butik som är på framfart trots jättetråkiga lokaler, jätteslitet och gammalt 

men vi har en kundkrets som är trogen och vill handla billigt. Vår närmsta konkurrent är ICA 

Maxi som ligget bort mot Botkyrka och det är en ganska bra bit bort ändå och det är nog 

därför det går så pass bra då vi inte har en ICA butik vägg i vägg som många andra butiker 

har. Sen har vi ICA Kvantum uppe i centrum också som konkurrent.  
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Affärsidén är Sveriges billigaste matkasse, vi slås i lågprissegmentet. När vi kom till 

Stockholm så var Willys extremt mycket billigare än alla andra butiker, men ICA och Coop 

har närmats sig hela tiden vilket också innebär att vi måste närma oss de när det gäller hur 

butikerna ser ut, kvalitet, färskvaror och service till kund. Första åren då var det annorlunda 

då kunde allt plockas på pall, man kunde köra ut en pall och plasta av den och så var det bra. 

Nu måste vi plocka upp i hyllan och göra det snyggt, frontat och städat. Alla kedjor närmar 

sig varandra, samtidigt som vi ändå är billigast.  

Det man ser på alla dessa undersökningar, exempelvis PRO:s (pensionärsföreningen) 

underökningar, som sker ungefär en gång per år så händer det ganska ofta att Willys inte 

vinner dessa undersökningar. Det har och göra med att många ICA handlar är egna handlar de 

ändrar sina priser i och med de här undersökningarna, de dumpar priset på de varor som det 

vet är med i undersökningen, och sen höjer de upp de när undersökningen är klar för att slå 

väl ut. Men vi på Willys, Sveriges billigaste matkasse, den kör vi efter egen undersökning 

som vi gör tre gånger per år. Det är Willys centralt som gör den och det är på ungefär 1000 

artiklar som man går runt och mäter och det gör man helt ärligt, man försöker inte lyfta upp 

Willys, utan man kollar är vi fortfarande billigaste ”ja, det är vi” och vi ligger ungefär 5 % 

billigare än våra närmsta konkurrenter. Den kollen har vi själva, sen gör vi ännu tajtare 

uppföljningar på frukt och grönt och färskvaroavdelningen att vi håller bra pris.  

 

Vilken är din roll i företaget och ditt övergripliga ansvar? 

Willys är centralstyrt, jag har inga möjligheter att sätta egna priser eller bestämma vilka 

artiklar vi har i butiken. Utan alla Willys ska se likadana ut i Tumba, Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Luleå. Alla butiker ska likadana ut i sortimentet mer eller mindre, sen finns det 

lokala avvikelser. Så min roll är att ro resultaten i land. Vi lägger budget varje år, jag ska se 

till att siffrorna blir ”rätt”, att vi säljer så mycket som vi kommit överens om och att 

exempelvis personalkostnaden hamnar på rätt procenttal. Men övergripliga ansvaret är 

personalansvaret, att få personalen att dra åt samma håll, att ha bra sammanhållning och driva 

de framåt, det är det yttersta.  

 

Vad använder ni er av för strategi för positionering på marknaden? 

Vi arbetar på lågprissegmentet och vi kommer aldrig ändra att vi helt plötsligt ska ha de bästa 

färskvarorna i landet. Det kommer inte hända utan det är Sveriges billigaste matkasse som 

gäller.  
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Men däremot så var Willys Älvsjö den första butiken i Stockholm som gick över till vårt nya 

koncept, internt Wilma konceptet heter det men det är inget vi går ut med utåt, men det är 

färskvaror i fokus lite grann att vi ändå visar upp våra de bra färskvarorna som vi har. Vi har 

ett jätte bra sortiment, många kunder som hör Willys tänker på det här att vi ville slå slag på i 

början med lagerkänsla och pasta för tolv kronor och sådär. Men vi har ju även nästa lika stort 

sortiment som ICA Maxi, massor av olika sorter man behöver inte köpa Eldorado ketchup, det 

finns Felix ketchup, det finns Heniz ketchup allting finns ju även i våra butiker. Har man inte 

handlat i en Willys butik då är det lätt att man tror att det där är bara lågprisvaror, det är lite 

Lidl över Willys. Nu har de flesta varit inne i en Willysbutik, då vi har funnits så pass länge, 

och sett att det inte är så. Men många har förutfattade meningar och då kan man tro att det är 

så. Willys ska dock fortsätta vara billigast. 

Inom lågprissegmentet tar vi inte Lidl på allvar. Det är klart om de skulle stå upp vägg i vägg 

här att de skulle ta kunder, men det går inte att konkurrera mot en sådan butik med tanke på 

att de inte har hälften så många artiklar som vi har i sortimentet. De produkter de har, okej de 

tar in mycket svenskt med, men de har också mycket konstiga produkter som vi inte kan jobba 

med. Som när PRO och de gör sina undersökningar så tar de ibland med Lidl och ser man då 

när de jämför produkterna så är det mycket streck, ”det är varan hade inte Lidl, den här varan 

hade inte Lidl”, därför är inte de största konkurrenterna utan ICA Maxi är mest lik oss.  

 

Hur arbetar ni med samhällsansvar inom organisationen? 

Ekologiska varor jobbar vi väldigt mycket med, sen andra saker får ni prata mer med våra 

centrala killar de svarar på sådant. Det ligger för högt ovanför mitt huvud för att jag ska veta 

hur deras strategi är. Jag vet inte vad de har för strategier utåt sett, vad de har sagt. Men 

ekologiska varor ökar, hela det segment, det tar vi in mer och mer. Ibland känns det som om 

vi bara har det, nej men det ökar extremt mycket. Det är en efterfrågan, kunderna vill ha det 

och då är det klart att vi måste vi ta in det. Om de inte vill ha det så skulle inte vi ta in något 

bara för att vara politisk korrekta, vi måste sälja varorna också. 

 

Hur har ert samhällsarbete växt fram och varför? 

Det är också en fråga mer på centralnivå. 

 

Om man delar upp ert samhällsansvar i fyra olika områden 1) det sociala 

ansvarstagandet, 2) det etiska ansvarstagandet, 3) det miljömässiga ansvarstagandet 
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samt 4) det ekonomiska ansvarstagandet. Vilket område anser ni är viktigast och som ni 

tänker fokusera på? 

Jättesvårt vad man ska satsa på. Klart att man kanske skulle kunna rangordna, alla är jätte 

viktiga. Om jag skulle välja så utan den ekonomiska biten så går vi inte plus, den skulle nog 

hamna högst upp. 

Vi har jättehårda kontroller på matsäkerhet där vi butikschefer är ytters ansvariga. Vi har även 

arbetsmiljöprogram, det kommer ett centralstyrt program som vi ska följa som är lika för alla 

Willys sen utformar vi det lite individuellt beroende på butikernas förutsättningar. Vi har en 

hel pärm som heter Arbetsmiljöprogram där det står att vi varje dag ska ta tempen på alla 

leveranser så att de håller rätt kylnivå, skjuta tempen på frysdiskarna så att de ligger på rätt 

nivå. Vi samarbetar med Anticimex som kommer hit två gånger per år och ta prover på 

köttfärs och så, nu gör vi inte längre någon köttfärs i butiken längre det slutade vi med i mars. 

Nu gör de inte det längre i butiken utan nu görs det därifrån vi får köttfärsen ifrån. 

Miljö/hälsovården springer här också ungefär två gånger per år här och kikar och ser till att 

allt är rent och fint. 

 

Rangordna, från 1-10, hur pass viktigt ni anser samhällsansvar är. 

Det är svårt att rangordna, bygga brunnar i Indien prioriterar vi inte. Men samhällsansvaret för 

mig personligen att vi i butiken ser till att vi inte säljer alkohol till minderåriga till exempel 

det är en 10:a. Det som vi jobbar med i butiken det är högt prioriterat. Tar upp det på alla 

möten, pratar jättemycket om detta, att ha stenkoll på alla ungdomar som kommer och köper 

lättöl och folköl. Den här butiken har ju hårdare krav än flesta andra Willys butiker vi har ju 

krav på att inte sälja öl, som alla butiker har, till personer under 18 år. Men vi i butiken har 

valt att inte sälja lättöl till minderåriga för att ”vad ska de ha lättöl till?” det är för att de vill ut 

och leka fulla i skogen, men det är inte rätt heller. Doftsprej är det många som kommer in och 

köper, småungar uppe i skogen som boffar i sig det där. Därför har vi sagt nej till att sälja det 

trots att de brukar säga att de köper det till sin mamma och då ber vi få ringa hem till deras 

mamma och då brukar de lägga tillbaka grejerna i hyllan. Tändare, samma sak där, tändstickor 

säljer vi inte heller till minderåriga. Vi har ju skolor som ligger här i området och vi har 

jättemycket ungdomar som springer här. 

När man rabblar upp allt man gör så kanske det etiska blir högre prioriterat. 

 

Vilka faktorer anser ni har mest betydelse för era kunder då de väljer er butikskedja 

framför konkurrenterna? 
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Det är priset. Det är det vi slåss med först och främst, därför de väljer Willys. Men sen är det 

mycket annat också som vi vill få fram som kanske inte är det viktigaste och på topp ännu. 

Priser är ju på topp, där är vi bäst på. Sen är det också kundservice, en jättestor grej som vi 

jobbar hårt med, att vår personal som jobbar ger lite extra varje dag till alla kunder, rent och 

fräscht i butiken, sortiment där är vi också väldigt bra. Alltså en kund kan komma till Willys 

idag och hitta allting som de har på inköpslistan mer eller mindre. Självklart kan vi inte ta in 

alla produkter, men det finns alltid något likvärdigt för kunden. Exempel har de Rydbergs 

bearnaisesås på listan, nu har vi den men då kanske vi inte har den, då har vi Lomanders som 

är precis likvärdig. Det går inte att ha precis allt som finns på marknaden utan att bygga ut 

butiken hur stort som helst, men vi har allt som man kan ha på inköpslistan. Jämförelsevis 

med Lidl då man har en halv matkasse när man går därifrån. Men på ICA, COOP och Willys 

där kan man köpa allt, och mot de är det ju priset som är den avgörande faktorn. 

Tillgänglighet vi ska finnas nära våra kunder. Men framförallt är det priset. 

 

Hur kan man koppla företagets positioneringsstrategi med er strategi för 

samhällsarbete? 

Jag kan tänka mig att vår lågprisstrategi kan påverka vårt samhällsarbete. Det är bara att se på 

sponsring till exempelvis fotbollsföreningar, vi har ju sagt nej till det. Vi väljer att inte lägga 

pengar på sådant, vi lägger pengar på våra priser istället. Vi vill hålla ner priserna istället för 

all lull-lull runtomkring. Så det kan absolut vara så, vi har mycket mindre marginaler i våra 

butiker än ICA Maxi. Vi ligger i snitt på 16% på våra varor när ICA Maxi, nu vet jag inte 

exakt vad de ligger på, men de lär ligga på 20%. Så visst måste vi knyta hårdare i säcken, vi 

har ju mycket lägre personalkostnad tillexempel för att vi ska ha de här lägre priserna och 

samtidigt kunna tjäna pengar.  

Vi gör mycket annat också, som sagt är det på högre distans. Vi har ju Åsa Domeij som sitter i 

Axfood som miljöansvarig och det är mycket hon gör. Dagab som kör åt oss, de ingår ju i 

Axfood, har mycket med det här att bilar inte ska dra för mycket avgaser, ska köra korta 

sträckor och mycket sådant. Alla butikschefer måste ha miljöbilar, vi har firmabilar. Det 

bestämdes förra året att nu ska alla butikchefer ha miljöbilar. Vi gör mycket sådant trots att vi 

är en lågpriskedja. Det finns möjligheter men vi kanske inte väljer att göra de extrema 

grejerna. Vi jobbar med samhällsansvaret mer inom organisationen än utanför.  

Men detta ligger inte på mitt bord utan på Axfoods bord, vi får veta att nu är det här som 

gäller.  

 


