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SAMMANFATTNING 

Författare: Linn Grönvall och Applee Akter 

Handledare: Erik Borg  

Nyckelord: Hållbar utveckling, Corporate Social responsibility, ansvar, kommunikation, 

varumärke 

Bakgrund: Numera engagerar sig allt fler företag i sociala och miljömässiga frågor då det 

förekommer ett krav från intressenter om att företag ska ta sådant ansvar. Fler företag 

involverar verksamheten i aktiviteter som berör Corporate social responsibility (CSR), för att 

tillfredsställa externa intressenter och uppnå en fördelaktigare position hos verksamhetens 

intressentgrupper. 

Problemdiskussion: Det förekommer en uppfattning om att företag enbart involverar 

verksamheten i frågor kring CSR i syfte att endast främja den egna verksamheten. Forskare 

menar att CSR aktiviteter inom ett företag kan ha en god inverkan på varumärket medan en del 

anser att effekten av dessa inte är uppenbara och tydliga. 

Frågeställning: Hur inkorporerat är CSR i Coops affärsidé och hur implementeras dessa 

hållbarhetsstrategier på butiksnivå? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ett företag i Sverige arbetar med Corporate 

Social Responsibility (CSR). Vidare är syftet att undersöka hur företagets strategier inom CSR 

stärkt varumärket samt hur har resultatet av deras hållbarhetsstrategier gjort detta. 

Metod: Denna uppsats har utgått ifrån en kvalitativ ansats för att undersöka företaget Coop, där 

tillvägagångssättet delvis varit intervjuer med konsumenter och butikschefer samt företagets 

hållbarhetschef. Vidare har studien utgått ifrån sekundärdata för att analysera verksamheten 

genom relevanta teorier. Den teoretiska referensramen innehåller teorier om CSR av olika 

forskare samt Carrolls CSR pyramid. Vidare har den insamlade datan analyseras genom 

teoriernaom CSR, Carrolls Pyramid, Brand Identity, Brand Equity, Corporate Identity samt 

kommunikation av CSR. 

Slutsats: CSR är väl interagerat i Coops affärsidé framförallt på central nivå inom organisation.  

Dock har deras hållbarhets strategier inte stärkt varumärket enligt den empiriska 

undersökningen. Coop bör bli tydligare i sin kommunikation av sina hållbarhetsaktiviteter 

annars kommer detta inte att vara en avgörande faktor som stärker Coops varumärke. 
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ABSTRACT 

Title: Social responsibility in Swedish company – A study about how food companies work 

with CSR  

Authors: Linn Grönvall and Applee Akter 

Supervisor: Erik Borg 

Keywords: Sustainability, Corporate Social Responsibility, responsibility, communication, 

Cooperation, Brand 

Background: Nowadays more companies engage in social and environmental issues because 

there is a demand from stakeholders on companies to take such responsibility. More companies 

are involved in activities related to Corporate Social Responsibility (CSR), in order to satisfy 

external stakeholders and achieve a favorable position with its stakeholders. 

Problems Discussion: There is a perception that companies only involve in activities relating 

to CSR in attempt only to strengthen their own brand. Various scholars consider that CSR 

activities within a company can have a good impact on the brand while others argue that the 

effect is not obvious and clear. 

Question: How is CSR incorporated in Coop's vision and in what way are sustainability 

strategies implemented at store level? 

Aim: The aim of this study is to analyze how a company in Sweden is working with Corporate 

Social Responsibility (CSR). Furthermore, the aim is to investigate how the company’s 

strategies within CSR have strengthened their brand. How have the results of their 

sustainability strategies done this? 

Method: This paper has been based on a qualitative approach to analyze how Coop is working 

with CSR. To answer the aim of this paper the authors interviewed four consumers, two store 

managers and Coops Sustainability Manager. Furthermore, the study is based secondary data to 

analyze the business through relevant theories. All collected data has been analysed trough the 

theoretical framework that contains theories about CSR by different authors, Carroll's Pyramid, 

Brand Identity, Brand Equity and Corporate Identity. 

Conclusion: It is concluded that CSR is well intergraded in Coop's business idea especially at 

the central level within the organization. However, their sustainability strategy has not 

strengthened the brand according to this empirical study. If Coop does not become clearer with 

the communication of their sustainability activities, this will not be a determining factor that 

strengthens the Coop brand. 
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1. INLEDNING 

I inledningen förklaras uppkomsten av begreppet CSR samt orsaker bakom företags 

engagemang inom detta område. Vidare utvecklas motiven bakom sådant engagemang i 

problemdiskussionen. Diskussionen handlar om olika teorier och perspektiv på CSR samt 

effekten av företagens insatser för detta område. Sedan avslutas inledningskapitlet med syftet 

för studien samt avgränsningar. 

 

1.1 BAKGRUND 

Corporate social responsibility (CSR) uppstod i näringslivet från begreppet Social 

responsibility på 1950- talet. Under denna tid började företagen inse att verksamhetens ansvar 

inte endast gick ut på att vara lönsamma utan att det även fanns ett ansvar gentemot samhället. 

Det var inte förrän på 1980-talet det blev alltmer efterfrågat att testa hur CSR fungerade i 

verkligheten (Morsing & Beckmann 2006, s.15, 17). Intresset kring CSR ökade under slutet av 

nittiotalet på grund av ett antal uppseendeväckande skandaler som uppkom runtom i världen. 

En sådan skandal är den som skedde företaget Enron i USA år 1999 då verksamheten hade 

begått grova redovisningsbrott vilket ledde till att företaget försattes i konkurs (Grafström et al. 

2008, s. 17). De uppmärksammade skandalerna ledde till att misstron mot stora multinationella 

företag spred sig i samhället och resulterade i att intressenternas fokus på CSR ökade. 

Vinstmaximering till hänsyn endast för aktieägarnas intressen som första prioritet hos företag 

kom att kritiseras och där det nu även förekom krav på hänsyn till externa intressenter. CSR har 

närmast blivit en standard för företag att använda sig av, beroende på bransch skiljer sig dessa 

åtgärder åt. Borglund et al. menar att företagens CSR aktiviteter beror på företagets storlek 

samt de olika intressenterna som berörs av verksamheten (Borglund et al. 2009, s. 13).  

 

Enligt författarna Belu och Manescu (2013) förekommer inte någon enhetlig definition av 

begreppet CSR men det finns en generell förståelse av begreppet. Författarna förklarar den 

generella uppfattningen av begreppet CSR, ett ansvar utöver de legala kraven även införliva 

miljöaspekter, sociala aspekter samt bolagsstyrning in i verksamhetsmodellen (Belu & 

Manescu 2013, s. 2751). Hildebrand et al. (2011) förklarar att det är av stor vikt för företag att 

ta hänsyn till den sociala samt fysiska miljön som verksamheten agerar i och samtidigt 

påverkar. Författarna citerar Vaaland et al. (2008) menar att företagens långsiktiga välgång inte 

enbart baseras på den egna verksamhetens välstånd. Det finns ett samband mellan en 

verksamhets hållbarhet och en verksamhets engagemang inom CSR (Hildebrand et al. 2011, 
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1353). Författarna citerar Porter och Kramers (2011) begrepp "Shared Value" och förklarar att 

företag numera involverar verksamhetens strategiska planering i sociala frågor. Detta för att 

åstadkomma ett delat värde mellan samhället och verksamheten (Hildebrand et al. 2011, 1354). 

Företag använder CSR alltmer för att tillfredsställa externa intressenter för sedan uppnå en 

fördelaktig position hos dessa intressentgrupper (Hildebrand et al. 2011, s.1353, 1354).  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Tang et al. (2012) stödjer att den generella uppfattningen av företags engagemang i CSR 

aktiviteter är att det leder till positiva effekter bland verksamhetens intressenter. Insatsen kan 

resultera i ett tilltalande rykte, utveckling i humankapital inom företaget samt ökad 

innovationskapacitet. Tang et al. förklarar vidare att detta leder till ett förbättrat finansiellt 

resultat för verksamheten (Tang et al. 2012, s. 1276). Bhattacharya et al. (2008) citerar Sen och 

Bhattacharya (2001) förklarar att engagemang i CSR aktiviteter har en god inverkan på 

konsumentens värdering av företaget, även konsumentens beslut om att konsumera företagets 

produkter (Bhattacharya et al. 2008, s. 257). Författarna Hanke och Starkt (2009) förklarar att 

företagens främsta syfte med att engagera sig i sociala aktiviteter samt prestera moraliskt 

baseras på verksamhetens personliga intresse. Författarna menar att det personliga intresset är 

att stärka den hederliga bilden av företaget samt rykten kring det (Hanke & Stark 2009, s. 508).  

Författarna Arendt och Brettel (2010) förklarar vidare att CSR uppfattas vara en av de 

viktigaste faktorerna i avgörandet av ett företags rykte. Ett starkt rykte kring ett företag kan 

generera konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. I samband med detta kan intressenterna 

kritisera företagets engagemang i CSR aktivteter och se det som ett marknadsföringsverktyg för 

att stärka företagets goda rykte, än ett försök till att faktiskt skapa en positiv påverkan på 

samhället (Arendt & Brettel 2010, s.1470).  

Vid uppbyggandet av ett företagsidentitet anses Corporate social responsibility (CSR) strategier 

underlätta skapandet av en god verksamhetsbild. Samtidigt har effekterna av CSR visat sig vara 

betydligt varierande beroende på industri, företagets storlek samt marknadsföringsbudget 

(Arendt & Brettel, 2010, s.1485). Hildebrand et al. (2011) förklarar att företag avspeglas av de 

interna intressenternas uppfattning om vad de anser att företaget är samt vill vara genom CSR 

aktiviteterna. Vidare förklarar författarna att CSR aktiviteter har inverkan på intressenternas 

förståelse för ett företagsidentitet. Dessa aktiviteter visar företagets verkliga identitet samtidigt 

som de visar den önskvärda identiteten. Med detta menas den identitet som företaget har och 
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identiteten företaget vill vara (Hildebrand et al. 2011, s.1356, 1357). Identitetsperspektivet av 

CSR leder till fördelar bland intressenter som kan identifiera sig ytterligare med företaget. 

Framförallt hos företag och intressenter med kollektivistisk identitet. CSR aktiviteter ses som 

mer autentiska inom kollektivistiska företag än hos företag med en individualistiskt orientering 

i sin identitet (Hildebrand et al. 2011 s.1359).  

 

Företagsledningen tar strategiska beslut vilket därefter avgör företagsidentiteten för dess 

intressenter genom kommunikation av den visuella identiteten och de löften som kopplas 

samman med varumärket (Abratt & Kleyn 2012, 1050). Abratt och Kleyn förklarar vidare att 

beroende på hur ett företag lyckas leva upp till den visuella bilden samt de löften som 

förekommer kring varumärket, bedöms av intressenternas (Abratt & Kleyn 2012, 1051). Ven 

(2008) förklarar att konsumenter kan fördöma ett företags CSR aktiviteter och uppfatta det som 

en marknadsföringsmetod för att öka verksamhetens vinst. Författaren menar att 

marknadsföring av CSR aktiviteter bör ske varsamt för att konsumenterna inte ska få en negativ 

uppfattning av företagets engagemang i samhället (Ven 2008, s. 342).  

 

I dagens företagsklimat har de flesta större företag någon form av hållbarhetsstrategi. Enligt en 

undersökning med företagsledare, tyder det på att ungefär 55 procent av deltagarna i studien 

anser att det är av stor vikt att arbeta med hållbarhet. Torelli et al. menar att mer än hälften av 

företagsledarna i undersökningen ansåg att det leder till uppbyggandet av en bra bild av 

verksamheten (Torelli et al. 2012, s. 948). Enligt Vanhamme et al. (2009) kan en verksamhet 

engagerade i CSR-frågor under en längre period erhålla större effekt än de som arbetat med 

detta på kortare sikt. Om ett företag utsätts för negativ publicitet leder det till att konsumenter 

får en ogynnsam uppfattning av företaget och dess produkter. Författarna Vanhamme et al. 

(2009) förklarar vidare att om det uppstår ogynnsamma rykten kring ett företag kan de 

återupprätta sitt rykte genom att effektivt kommunicera via frågor angående företagets sociala 

ansvar. Författarna menar att detta kan leda till ett godare anseende bland konsumenter som 

värderar företaget samt dess produkter positivare på grund av verksamhetens engagemang inom 

CSR (Vanhamme et al. 2009, s.273, 274). Om ett företag endast strävar efter vinstmaximering 

upplevs detta negativt bland konsumenterna. När ett företag har en utvecklad CSR policy bör 

de vara försiktig för att det inte ska uppfattas som att verksamheten endast vill öka sin vinst 

genom involvering i dessa aktiviteter. Ett företag måste ta en etisk approachs mot 
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marknadsföring av CSR, för att framstå som trovärdig och riktig så att konsumenter uppfattar 

dessa aktiviteter rätt (Ven 2008, s. 342). 

 

Lee et al. (2011) menar att verksamheter med fokus på olika CSR aktiviteter utan specifik 

fokus på ändamål eller på konsumenter uppnår svaga fördelar med dessa aktiviteter. 

Konsumentens kännedom om företagets goda insatser i samhället förblir svaga och att det 

finansiella resultatet inte utvecklas, trots företagets stora investeringar i aktiviteterna (Lee et al. 

2011, s. 1558). Författarna Marquina Feldman & Vasquez-Parraga (2013) förklarar att 

undersökningar om socialt ansvar inom verksamheter i relation till konsumenternas respons på 

sådana aktiviteter inte är tillräckligt utvecklade. Undersökningar om konsumentens val av 

konsumtion samt deras syn på företaget och dess produkter i relation till ett företags 

engagemang i CSR aktiviteter är inte uppenbar. En del forskning drar slutsatsen om att det 

förekommer ett positiv samband medan andra undersökningar kommer fram till att effekten  av 

CSR inte är omedelbar och självklar (Marquina Feldman & Vasquez-Parraga 2013, s. 100). 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att se hur ett företag i Sverige arbetar med Corporate Social 

Responsibility (CSR). Hur har det undersökta företagets strategier inom CSR stärkt deras 

varumärke? Hur har resultatet av deras hållbarhetsstrategier gjort detta? 

 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

 Hur inkorporerat är CSR i Coops affärsidé? 

 Hur implementeras dessa hållbarhetsstrategier på butiksnivå?  

 

1.5 AVGRÄNSNING 

Denna studie behandlar området CSR då det är något som att präglar många organisationer 

samt det sätt företag beskriver sina organisationer. Vidare har studien avgränsats till att enbart 

undersöka företaget Coop. Avgränsningen för denna studie innebär fokus på Coops verksamhet 

för att kunna göra en så djupgående analys som möjligt. Det kooperativa förbundet (KF) äger 

ungefär hälften av Coop butikerna i landet med över tre miljoner medlemmar i olika 

konsumentföreningar i Sverige. Ytterligare hälften av butikerna ägs av 37 olika 

detaljhandelsdrivande konsumentföreningar. Denna studie har haft fokus på Coop verksamhet 

som helhet och har inte utfört särskilda avgränsningar för att undersöka någon eller några 
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specifika konsumentföreningar. Vidare tar denna studie inte hänsyn till de olika butikskoncept 

som förekommer inom Coop. Studien har avgränsats till butiker och respondenter i 

Stockholmsområdet då det ansågs vara det främsta tillvägagångsättet inom tidsramen för denna 

undersökning. Den teoretiska avgränsning består av att fem teorier som studien har utgått ifrån, 

vilka funnits relevanta för att besvara undersökningens syfte. Dessa teorier behandlar Carrolls 

pyramid, Brand Identity, Brand Equtiy samt Corporate Identity. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras väsentliga teorier för undersökningen. Det kommer att redogöras för 

begreppet Corporate social responsibility enligt olika författare samt vad kommunikation av 

CSR innebär för en verksamhet. Därefter behandlar studien teorier om Carrolls pyramid, 

Brand Identity, Brand Equity samt Corporate identity.  

 

2.1 TEORETISK GENOMGÅNG 

Definitionerna av begreppet CSR används för att analysera om Coops arbete med hållbar 

utveckling stämmer överens med de olika förklaringarna om hur ett företag bör verka inom 

området CSR. För att vidare analysera Coops arbete med CSR kommer denna uppsats att utgå 

ifrån Carrolls pyramid om de fyra ansvarsområden. Enligt denna teori är de fyra 

ansvarsområden heltäckande för att en verksamhet ska uppfattas som ett ansvarstagande 

företag. Teorin om Brand Identity innefattar ett varumärkes framgång genom positionering, 

differentiering samt kommunikation. Brand Equity handlar om värderingar av ett varumärke 

vilket antingen kan öka eller reducera värdet kring ett företag. Dessa teorier är av relevans för 

att analysera hur Coops varumärke har stärkts genom de åsikter som förekommer hos 

intressenterna, vilka i denna studie är konsumenter och butikschefer. Ur teorin Corporate 

Identity kommer Coops olika identiteter att analyseras för att få uppfattning om Coop vision 

stämmer överens med den identitet dess intressenter uppfattar av varumärket. Dessa teorier är 

tillsammans av relevans för att analysera syftet om hur Coop arbetar med CSR samt hur detta 

stärkt varumärket. 

 

2.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Det finns många olika definitioner av det något diffusa begreppet Corporate social 

responsibility (CSR). En vanlig definition av begreppet är denna från Kotler: 

”Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through 

discretionary business practices and contributions of corporate resources.” (Kotler & Lee 

2005, s.3). 

Grafström et al. förklarar att begreppet CSR som ett samhällsansvar där företags ansvar innebär 

att utöka nyttan för samhället alternativt minska negativa effekter av sin verksamhet på 

samhället i stort (Grafström et al. 2008, s. 15). Enligt Borglund et al. är begreppet CSR ett 

relativt okomplicerat begrepp där innebörden omfattar företags förpliktelse gentemot 

betydelsefulla intressenter som berörs av organisationens agerande (Borglund et al. 2009, s. 
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63). Företagens sociala ansvar uppmuntras av både interna och externa intressenter (Grafström 

et al. 2008, s. 22). Borglund et al. (2009)  beskriver att intressenterna till en organisation kan 

bestå av företagsledare, tjänstemän, leverantörer, konsumenter samt samhället. Skyldigheterna 

till de berörda intressenterna är olika. Författarna förklarar vidare att det kan resultera i 

produktion av säkrare varor, minskade föroreningar, stödjande av jämställdhet samt öka 

mångfalden inom företag (Borglund et al. 2009, s. 63). 

 

CSR bör omsluta ett företags värdegrund samt de etiska normer som en företagsledning och 

dess medarbetar bör arbeta utifrån. Borglund et al. menar att ett företags sysselsättning med 

CSR aktiviteter kan betraktas som oärliga och falska om de inte är väl integrerade internt inom 

organisationen (Borglund et al. 2009, s. 63). Konsumenterna som kommer i kontakt med en 

verksamhet bör få en klar uppfattning av företagets värdegrund. Företagsledare samt de 

anställda bör ha kunskap samt förmåga att hantera aktiviteterna som berör företagets 

intressenter (Borglund et al. 2009, s. 73). 

 

Enligt Lii et al. (2011) är marknadskommunikation ytterst viktigt när ett företag använder sig 

av CSR aktiviteter för att förbättra värdet av företaget. Dels bland konsumenterna, även för att 

positioner sig, samt öka det finansiella resultatet. Det är då betydande att använda sig av 

marknadskommunikation som verktyg för att nå ut. Ett företag kan åstadkomma den visionära 

positionen på marknaden genom att skapa en image och rykte kring företaget via 

marknadskommunikation (Lii et al. 2011 s.16).  

 

2.3 CARROLLS CSR - PYRAMID 

Historiskt sett har företagens främsta mål varit att maximera sina vinster i syfte att 

avkastningarna för aktieägarna ska öka. Dock har det visat sig användbart att även fokusera på 

andra intressentgrupper och ta ansvar gentemot dessa (Carroll 1991, s. 39). Författarna Shum 

och Yam förklarar att företagens sedvanliga fokus på ekonomiska förutsättningar inte längre är 

ett tillräckligt fokus för en verksamhet (Shum & Yam 2011, s. 549). Enligt Lii et al. (2011) är 

sociala, miljömässiga samt ekonomiska faktorer ansvar ett företag ska ta, då dessa påverkar ett 

företags framgång. Att företagen tar detta ansvar efterfrågas av konsumenter och samhället 

därmed bör det upprätthållas av företagen (Lii et al. 2011, s.16). Carrolls CSR-pyramid 

används för att definiera hur ansvar kan tas inom företag för att även gynna samhället och inte 

bara dess aktieägare. Ett sätta att tolka en organisations CSR aktiviteter är genom Carrolls 
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pyramid (Carroll 1991, s. 40). Genom att företag tar hänsyn till det ekonomiska, -juridiska, -

etiska och -filantropiska ansvarsområdena tar ett företag socialt ansvar (Carroll 1991, s. 39).  

 

 

 

EKONOMISK ANSVAR 

Det första steget i pyramiden utgörs av det ekonomiska ansvaret företaget har som ett 

ekonomiskt organ. Att kombinera det faktum att verksamheten ska vara lönsam och generera 

vinster. Detta är grundläggande för att företaget ska kunna utvecklas samt om det ska leda till 

tillväxt. Carroll och Buchholtz (2006) förklara att det ska vara en rättvis prissättning och att den 

motsvarar det samhället uppfattar som produkten eller tjänstens verkliga värde. Det 

ekonomiska ansvaret är vanligtvis riktat mot finansielleffektivitet med syfte att maximera 

företagets långsiktiga tillväxt med fokus på intäkter och kostnader (Carroll & Buchholtz 2006, 

s.35). Vinstmaximering är det centrala fokus för många företag än idag (Carroll 1991, s. 41). 

 

JURIDISK ANSVAR 

I samhället agerar företagen under de lagar som finns för att kontrollera beteendet bland 

företagen. Juridiskt ansvar omfattar lagar och grundregler. Det legala ansvarstagandet bland 

företag avspeglar hur samhället anser att företag bör agerar i linje med god affärssed. 

Begränsningen i lagar är att de inte möter kraven samhället ställer på företagen idag. Detta 

beror på att lagarna inte kan ta hänsyn till alla dimensioner företagen verkar under samt de 

problem som kan uppstå i samband med detta. Rättsystemet har svårigheter med att vara 

uppdaterat angående vad samhället anser vara lämpligt beteende (Carroll & Buchholtz 2006, s. 

35, 36). 
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ETISK ANSVAR 

Etiskt ansvarstagande kompletterar de legala skyldigheterna då de inte anses vara tillräckliga. 

Genom att tillåta eller förbjuda aktiviteter och metoder enligt vad samhället anser vara rättvist. 

Det etiska ansvarstagandet behandlar normer och förväntningar som värnar om intressenternas 

moraliska rättigheter. Samhället förväntar att företagen rättar sig efter etiska krav även om 

företagen inte är legalt skyldiga att göra detta. Etiska förväntningar uppstår genom att 

intressenter ställer krav på näringslivet. Företagen förväntas då besvara detta genom att agera i 

linje med de nya kraven som ställs (Carroll & Buchholtz 2006, s 37). Ofta kan nya etiska krav 

framstå som diffusa och illa definierade. Det kan därför vara svårt för företagen att ta ställning 

till dessa krav. Samspelet som finns mellan det legala och det etiska ansvaret är viktigt att 

belysa. Det etiska ansvaret som finns på företagen driver på utvecklingen av att det legala 

ansvaret vilket leder till att det ständigt byggs ut. Näringslivet får då hela tiden större press på 

sig att ta mera etiskt ansvar (Carroll 1991, s. 41).  

 

FILANTROPISK ANSVAR 

Filantropiskt ansvar innebär att företag frivilligt engagerar sig i arbete som är kopplad till 

företaget. Det är önskvärt att företagen utför aktiviteter som gynnar samhället. Aktiviteter anses 

vara filantropiska då de inte är reglerade av lagar eller förväntade av samhället i en etisk 

betydelse. Trots detta är det önskvärt att verksamheter utför filantropiska aktiviteter bland 

allmänheten. Företags engagemang i aktiviteter såsom sponsring, samarbete med lokala 

organisationer och andra organisationer i samhället bedöms då ta filantropiskt ansvar (Carroll 

& Buchholtz 2006, s. 37). Innebörden med det filantropiska är att det inte är något som 

förväntas av företagen, till skillnad från det etiska. Allmänheten kräver inte att företag ska 

donera pengar, men de som inte medverkar i sådana aktiviteter kan få det svårt att bli uppfattad 

som en god samhällsmedborgare (Carroll & Buchholtz 2006, s.38). 

Enligt författarna Lii et al. förklaras att ett företag med engagemang i CSR aktiviteter genom 

filantropi, sponsring eller caused-related marketing kan åstadkomma goda värderingar hos 

konsumenter (Lii et al. 2011 s.16). Utgångspunkten för caused-related marketing är att bidra 

med pengar till en ideell organisation genom försäljning av varor och tjänster (Lii et al. 2011, 

s.18). Marknadsföring av filantropiskt engagemang är ett av effektivaste tillvägagångssätt för 

att skapa ett gott rykte kring företag, uppnå goda känslor och attityder hos konsumenten 

gentemot företaget (Lii et al, 2011 s.17).  
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2.4 BRAND IDENTITY 

Enligt artikeln Building Brand Identity in competitive markets av författaren Ghodeswar (2008) 

innebär begreppet Brand Identity att ett varumärkes identitet utgörs av de unika associationer 

varumärket utlovar till kunden. Ghodeswar (2008) citerar Aakers (1991) definition av 

begreppet varumärke som ett namn eller en symbol vilket reflekterar produkter och tjänsters 

avvikande kännetecken från konkurrenterna. Detta fungerar som ett skydd mot företag med 

liknande produktuttryck (Ghodeswar 2008, s. 4). Den grundläggande identiteten hos ett 

varumärke är det som utgör själva kärnan i företagsidentitet. Trots att en organisations 

varumärke utvecklas är själva kärnan tidlös och konstant. Kärnan utgörs av delvis av service, 

produktattribut och butikuttryck (Ghodeswar 2008, s 5). 

 

Utveckling av ett varumärke innebär en mängd processer och bearbetning under en längre tid. 

Författaren Ghodeswar (2008) menar att detta driver fram abstrakta kännetecken av en 

verksamhet som dels innebär ökad tillfredsställelse bland kunder, svagare priskänslighet, 

kundernas vilja att handla mer samt växande kundlojalitet. Företag bör ha kunskap om kundens 

förståelse, attityd, produkt och tjänstens utmärkande drag samt vilka som är dess konkurrenter. 

Varumärkets identitet bör därmed byggas upp genom differentiering som Ghodeswar (2008) 

förklarar points of differentiation där syftet är att öka fördelarna gentemot konkurrenterna. Ett 

starkt varumärke stämmer överens med det kunden söker efter samt med de kännetecken 

kunden anser vara särskiljande, relevant samt som mervärden (Ghodeswar 2008, s. 4). Ett 

företags strategi ska motsvara varumärkets identitet, det är väsentligt med investeringar i 

varumärket för att det ska leva upp till det som utlovas för konsumenterna (Ghodeswar 2008, s 

4).  

 

Ghodeswar (2008) förklarar att konkurrensen på marknaden ständigt utvecklas och 

företagsledare bör betrakta det som en utmaning att tillfredsställa kundens föränderliga krav. 

Författaren nämner dels att företag kan positionera varumärket genom attribut som är 

önskvärda hos kunden. Detta kan leda till en överlägsen position för verksamheten i kundens 

medvetenhet. (Ghodeswar 2008, s. 9). Varumärkets position på marknaden innefattar 

varumärkets identitet och detta ska tydligt förmedlas till allmänheten. Genom att strategiskt 

positionera sitt varumärke i dess tänkta målgrupp, leder detta till att företag lättare kan skapa en 

stark identitet och personlighet kring sitt varumärke. Varumärket lyckas då att skapa starka 

relationer till dess konsumenter i form av att de känner samhörighet samt är engagerade i 

varumärket. Att fokusera på positionering av varumärkesidentiteten kan underlätta med ett 
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företags kommunikation, genom att lättare välja vilket budskap de vill förmedla, hur de vill 

differentiera sig och vilka teman som målgruppen föredrar. Företag som försöker bygga upp sitt 

varumärke får kämpa med att bli ihågkomna, att bli uppfattade rätt, att stärka attityderna till 

varumärket samt att skapa djupare relationer till konsumenterna (Ghodeswar 2008, s 6).  

 

För att en verksamhet ska uppnå målet med kommunikationen mot kunderna bör företaget 

aktivt utveckla sin kommunikation (Ghodeswar 2008, s. 9). Ghodeswar (2008) menar att 

företag bör använda sig av andra mediekanalerna utöver, tv och tidningar. Företagen bör även 

kommunicera via kanaler som internet, arrangemang eller sponsring (Ghodeswar 2008, s. 9). 

Framgångsrik kommunikation av varumärket innebär att företag på ett kreativt förhållningssätt 

upprepande använder sig av olika mediekanaler. Varumärkets framgång baseras på integrerad 

kommunikation och budskap om varumärkets identitet. Ghodeswar (2008) förklarar att detta 

kan uppnås genom att framföra en bestämd och självförstärkande bild av varumärket. Enligt 

Ghodeswar (2008) bör varumärket under sämre tider fullfölja att erbjuda det värde som 

förekommer i enlighet med varumärkets löfte (Ghodeswar 2008, s. 10).  

 

2.5 BRAND EQUITY 

Enligt Kotler är de reflektioner en konsument har kring ett varumärke, dess varor och tjänster, 

det som utgör det adderade värdet av varumärket (Kotler 2010, s. 446). Författaren Aaker 

förklarar för begreppet Brand Equity och hur vikten av de värderingarna kring ett varumärke är 

ytterst viktiga för företagsuppbyggnad. Begreppet beskrivs såsom de tillgångar och mervärde 

konsumenten kopplar till ett varumärke. Alternativt det attribut konsumenten uppfattar såsom 

reducerar värdet hos ett varumärke (Aaker & McLoughhlin 2007, s 174). Aaker nämner bland 

annat medvetenhet, lojalitet, association och kvalitet som sätt att se på vilka värderingar som 

finns kring ett varumärke.  

 

BRAND AWARENESS 

Kotler definierar medvetenhet om varumärke som grunden till Brand Equity (Kotler 2010, s. 

696). Konsumenternas medvetenhet av värdet på produkter, kännedomen av namnet på 

varumärket eller företaget ger en känsla av bekantskap (Aaker 2011, s.163). Enligt Kotler kan 

tidiga minnen av ett varumärke leda konsumenten till butik medan kännedomen av ett 

varumärke är en viktig aspekt väl inne i butiken (Kotler 2010, s. 696). Informationen bidrar till 

medvetenhet som därmed påverkar köpbeslutet. Den vanligaste källan till medvetenhet är 

kommersiella källor där reklam, internet, butikspersonal har ett stort inflytande. Personliga 
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källor samt offentliga källor såsom massmedia har dock det starkaste inflytandet på 

konsumenterna (Kotler 2010, s. 248). 

 

BRAND ASSOCIATION 

Associationer är information i form av minnesbilder, de är permanenta och långsiktiga minnen 

hos en människa. Känslor, bilder, tankar, upplevelser, attityder är sådant som skapar 

associationer kring ett varumärke (Kotler 2010, s. 241). Aaker (2011) beskriver associationer 

som utmärkande drag en konsument förknippar ett företag med. Associationer kan i vissa fall 

vara till en nackdel för företag. Vid de fall flera företag samtidigt strider för att utmärka 

företagets specifika drag kan konsumenterna börja tvivla på skillnaderna mellan dessa, i form 

av effektivitet och erbjudande. En strategi kan vara att skapa associationer kring ett varumärke 

via andra former än endast genom produkter. Bidragande faktor vid en sådan strategi är att 

dessa särskiljande effekter är svåråtkomliga för konkurrenterna att avbilda (Aaker 2011, s.167).  

 

BRAND LOYALTY 

Aaker (2011) beskriver en lojal kundbas som en varaktig konkurrensfördel. Konsumenters 

lojalitet baseras på vanor eller tidigare erfarenheter. Företag reducerar sina kostnader genom att 

lägga fokus på befintliga konsumenter som är lättare att tillfredsställa. En betydande lojal 

kundbas kan även ge en bild av ett starkt varumärke där nya konsumenter vågar pröva på 

företagets produkter. Det är betydelsefullt att internt samverka för att skapa en viss kundkultur 

som möter kundens behov. Vidare förklarar Aaker (2011) att det är nödvändigt att det finns rätt 

kompentens bland de anställda för att göra konsumenter belåtna. Bland lojala kunder är det 

viktigt att visa återupprepande uppskattning så att dessa konsumenter upplever fördelar samt 

erbjudanden av deras konsumtion. Det finns fördelar av att varumärken uttrycker en 

samhörighet genom medlemskap. Det är viktigt att tydligt kommunicera varumärket ut till 

kunden. När det går sämre för företaget och varumärket, är det avsevärt viktigt att skydda 

relationen företaget byggt upp med sina konsumenter. Så att denna relation inte tar skada av det 

svaga ekonomiska resultatet (Aaker, 2011, s.164, 165). 

 

BENEFITS OF BRAND EQUITY 

Aaker och McLoughlin (2007)  beskriver att det är betydande att varumärket verkligen möter 

det behov kunden efterfrågar, annars måste en ändring ske för att möta konsumenten. Det är 

viktigt att varumärket är relevant samt att företaget följer de rådande trenderna på marknaden. 

Det är betydelsefullt att varumärket inte förmedlar oförenliga bilder av varumärket då detta kan 
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förvirra konsumenten, det är viktigt att denna bild är någorlunda varaktig. Företagen måste 

välja de rätta marknadsföringskanalerna, så att man bygger upp varumärket på rätt sätt och får 

konsumenten att se det mervärde som varumärket ska förmedla. Vid de tillfällen konsumenten 

inte ser denna kommunikation är det bättre att ändra riktning så kunden uppfattar värdet. Det är 

viktigt att chefer och ledningen inom ett företag förstår vikten av ett starkt varumärke, dels att 

detta investeras i ur ett långsiktigt perspektiv. Företag ska ständigt söka efter att maximera det 

värde kunden uppfattar som källor till mervärde av varumärket. Det problematiska med att 

bevara ett starkt varumärke är att vid problem med lönsamhet så är det relativt vanligt att 

aktiviteterna inom företaget med målsättning att stärka varumärket skärs ner på. Då detta fort 

påverkar resultatet kan företaget i sin tur möta aktieägarnas krav på lönsamhet (Aaker & 

McLoughlin 2007, s 178). 

 

 

2.6 CORPORATE IDENTITY 

Att hantera ett företagsidentitet och image till önskad riktning är en utmaning för företag. 

Faktorer som påverkar företagets identitet är många samt varierande mellan interna och externa 

omständigheter (Balmer & Greyser, 2003, s. 15). Balmer och Greyser (2003) förklarar att detta 

drivit fram ett ökat intresse för frågor kring identitet hos företagsledningar. Författarna har 

illustrerat en modell som omfattar fem identiteter ett företag förknippas med. De fem 

identiteterna Balmer och Greyser beskriver är actual identity, communicated identity, 

conceived identity, ideal identity och desired identity. Dessa utgår ifrån både interna och 

externa aspekter som påverkar företag. Flera identiteter kan förekomma inom samma företag 

och det kan bli problematiskt vid bristande överensstämmelse mellan två eller flera av 

identiteterna (Balmer & Greyser, 2003, s. 16). Företagsledare bör vara medveten om den 

gemensamma identitet som karaktäriserar företaget. När denna kunskap brister kan detta leda 

till att försvaga företaget (Balmer & Greyser, 2003, s. 18).  

 

Actual identity innebär företagets verkliga miljö det som omfattar företagets kultur, personal, 

utbud av varor och tjänster, erbjudande av kvalitet samt finansiella resultat (Balmer & Greyser, 

2003, s. 16). Intressenter påverkar de olika identiteter på skilda sätt.  De interna intressenterna 

som arbetar inom företaget skapar den verkliga identiteten. (Balmer & Greyser, 2003, s. 23).  
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Balmer & Greyser (2003) förklarar att Communicated identity dels uppstår genom 

kontrollerbar kommunikation med omvärlden via sponsring, reklam och andra 

kommunikationsmedel. Författarna förklarar att identitet även kan uppstå genom 

kommunikation som är icke-kontrollerbara och exemplifierar media, omvärldens reflektioner 

samt rykten (Balmer & Greyser 2003, s. 17).  Författarna menar att bristande överensstämmelse 

mellan identiteterna kan uppkomma genom skilda uppfattningar hos företagets olika 

intressenter (Balmer & Greyser, 2003, s. 18).  

 

Concived identity förklaras vara de föreställningar företaget har av dess externa intressenter 

såsom näringslivet, rättsystemet och konsumenter. I form av hur de uppfattar företagets rykte 

och image. Det är ledningens uppgift att välja vilka intressenter det är viktigt att tillfredsställa 

(Balmer & Greyser, 2003, s. 17). 

 

Företag berörs av ett antal faktorer från omvärlden som skapar en Ideal identity under en given 

period. En verksamhet bör därmed följa utvecklingar och förändringar i omvärlden. Händelser 

från omvärlden kan beröra en verksamhet genom att skapa möjligheter respektive 

motgångar. Författarna beskriver ideal identiteten som den bästa möjliga ställningen på 

marknaden under en given period (Balmer & Greyser, 2003, s. 17). 

 

Desired identity förklarar författarna som företagets drömbild vilket är utgångspunkt till 

skapandet av actual identity. Visionen omfattar företagsledningens personliga önskemål om hur 

de vill företaget ska uppfattas av omvärlden. Författarna menar att denna identitet inte uppstår 

genom en rationell bedömning av den verkliga identiteten utan är den önskade vision som 

företaget vill förmedla (Balmer and Greyser, 2003, s. 17). 
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3. METOD 

Under detta avsnitt redogörs det för studiens val av kvalitativ ansats, tillvägagångssätt, urval 

av intervjupersoner samt val av undersökningsobjekt. Sedan avslutas kapitlet med metodkritik 

av undersökningen.  

 

3.1 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD 

Denna uppsats utgår ifrån en kvalitativforskningsmetod vilket enligt Bryman och Bell (2005) 

innebär att fokus ligger på ord och inte siffror vilket det i regel gör vid kvantitativforskning. 

Vanligaste tillvägagångssättet vid kvalitativforskning är att använda sig av en induktiv process, 

det vill säga att det oftast förekommer någon form av teorigenerering. Det induktiva synsättet 

innebär att hänsyn tas till att människan agerar under föränderliga omständigheter.  Till skillnad 

från det kvantitativa sättet vilket använder sig av ett deduktivt sätt som innebär att teorier testas 

(Bryman & Bell 2005, s. 591, 40). Trots att denna studie utgår från en kvalitativ 

forskningsmetod kommer undersökningen inte begränsas till att använda sig av den induktiva 

processen, de vill säga den kommer inte generera teorier. Denna studie utgår ifrån befintliga 

teorier vilka funnits relevant för att kunna göra en djupare analys av fenomenet CSR inom 

Coop samt hur detta har stärkt företagets varumärke.  

 

3.2 UNDERSÖKNINGSDESGIN 

Den undersökningsdesign denna uppsats har utgått ifrån är en av en tolkande ansats. Analys av 

hermeneutisk karaktär innebär fokus på tolkning och förståelse av insamlad data. Bryman och 

Bell förklarar att genom denna ansats analyseras skaparens synvinkel av den text som ligger till 

grund för undersökningen (Bryman & Bell 2005, s.443). Denna uppsats har utgått ifrån en 

tolkande ansats där syftet varit att analysera respondenternas uppfattning av de frågor som 

ställts. Även sekundärmaterialet analyserades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv i syfte att 

erhålla mening av texten genom de teorier som varit till grund för uppsatsen. 

 

3.3 VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

Bakgrunden till valet av området Corporate social responsibility (CSR) som studieobjekt till 

denna uppsats är att en av studenterna tidigare varit i kontakt med ämnet genom tidigare 

studier. Studenten ville fördjupa sig i ämnet om socialt ansvarstagande inom företag därmed 

fann den andra studenten även det intressant att studera ämnet. Företaget Coop kom på tal på 

grund av den kooperativa ägande form som styr verksamheten, vilket urskiljer Coop från dess 

konkurrenter inom livsmedelsbranschen. En kooperation innebär enligt KF att företaget bedrivs 
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i enlighet med Internationella kooperativa alliansens definition av kooperation (Kooperativa 

förbundets stadgar 2012, s. 1). Internationella Kooperativa alliansen förklarar en kooperation 

som en verksamhet vilken styrs av dess medlemmar. Vidare innebär denna identitet att 

företaget inte enbart ska ha fokus på vinstmaximering, utan ska drivas genom principer och 

värderingar vars inverkan är positiv på omvärlden (ica.coop - 2013). Syftet med 

undersökningen blev att studera hur Coop arbetade med CSR. Vidare att få kunskap om hur 

varumärket har stärkts genom dess engagemang i hållbar utveckling. Syftet utformades genom 

granskning av olika vetenskapliga artiklar och teorier om vad CSR har för funktion i företagen.  

 

3.4 DATAINSAMLING 

Primärdata består av insamlad data från intervjuer. Sekundärdata är insamlat från olika 

vetenskapliga artiklar och litteratur om CSR, varumärke, företagsidentitet och information från 

Coop och KF. Tillvägagångsätt av insamlingen beskrivs utförligare nedan. 

 

3.4.1 PRIMÄRDATA 

Intervjuer är det vanligaste sättet att samla in data i en kvalitativforskning ansats. En kvalitativ 

intervju är mindre strukturerad till skillnad från en kvantitativ. Fokus i kvalitativa intervjuer är 

respondenternas egna åsikter och synvinkel medan en kvantitativ forskning reflekterar 

forskarnas intresse. En kvalitativ intervju är därmed flexibel och låter respondenten tala i olika 

riktningar (Bryman & Bell, 2005, 361). Författarna Bryman och Bell (2005) nämner två 

kvalitativa intervjuformer där ena är ostrukturerat och den andra semistrukturerad. Den 

ostrukturerade intervjun innehåller lätta minnesanteckningar med ett antal grundtankar där 

forskare låter respondenten besvara och förklara sina uppfattningar med total frihet. 

Semistrukturerade intervjuer utgår från specifika frågor, vanligtvis kallas detta för en 

intervjuguide. Respondenterna får på detta sätt en betydande frihet till att besvara och utforma 

svaren på ett personligt sätt. Intervjuguiden kräver ingen ordningsföljd där nya frågor kan tas in 

under intervjun men även planerade frågor kan uteslutas (Bryman & Bell 2005, 362, 363).  

 

Intervjuerna till studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer där relevanta frågor 

skapades före intervjuerna. Under intervjuerna med konsumenter samt butikscheferna fanns det 

möjlighet att ställa följdfrågor. Under intervjuerna ställdes följdfrågor till de olika 

respondenterna beroende på hur de besvarade frågorna som ställdes. Intervjuerna genomfördes 

på detta sätt för att kunna få ut så mycket information som möjligt av respondenterna. 
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3.4.2 SEKUNDÄRDATA 

Bryman och Bell (2005) förklarar att sekundärdata är dokument, vilka är allmänt tillgängligt 

material. Detta innebär att en tolkning samt analysering sker av existerande dokument där 

källorna kan vara mångfaldiga (Bryman & Bell 2005, s. 424). Författarna Bryman och Bell 

(2005) förklarar fördelning av dokument som antingen personliga eller officiella.  Utvecklar 

vidare det officiella dokumentet som konfidentiella dokument samt allmänna dokument 

(Bryman & Bell 2005, s. 425). Denna uppsats kommer att utgå ifrån officiella dokument vilka 

är allmänna (Bryman & Bell 2005, s. 432-433). Sekundärmaterialet kompletteras av primärdata 

i empiri avsnittet av denna studie. Sekundärmaterialet till denna uppsats utgår ifrån officiella 

dokument från Coops hemsida. Vilket utgörs av offentlig information om Coop och KF om 

deras hållbara utveckling, deras hållbarhets policy, verksamhetsberättelse, Coops-hemsida samt 

KF:s – Stadgar. 

 

3.5 URVAL 

Respondenterna till denna undersökning är Coops Hållbarhetschef, två butikschefer samt fyra 

konsumenter. Respondenterna har valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Denna urvals typ 

innebär att urvalet består av de personer forskaren får tillgång till (Bryman & Bell 2005, s. 

125). Tanken var att alla intervjuer skulle bestå av personliga djupintervjuer med personer från 

huvudkontoret, butikschefer samt konsumenter i syfte att få förståelse för hur CSR strategier 

tillämpas och åsikter kring detta. Nedan presenteras de sju respondenterna som deltog i denna 

studie. 

 

 Hållbarhetschefen Coop: Louise Köning 

 

Butikschefer: 

 Coop Nära Södra station: Petra Barkman 

 Coop Forum Farsta:  Jesper Nyholm 

 

Konsumenter:    

 Konsument 1 - man, 60 år, Fastighets utvecklare, gift, två personer i hushållet.  

 Konsument 2 - kvinna, 26 år, Socionom, sambo, två personer i hushållet. 

 Konsument 3 - man, 28 år, Elektriker, ogift, tre personer i hushållet. 

 Konsument 4 - kvinna, 24 år, Skatteverket, ogift, fyra personer i hushållet. 
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3.6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Före utformningen av intervjufrågorna granskades Coops hemsida för att införskaffa kunskap 

om arbetet med hållbar utveckling inom verksamheten. Tillvägagångsätt under intervjuerna var 

att beröra ämnet CSR och Coops strategier kring hållbarhet. Före intervjuerna utvecklades tre 

olika intervjuguider med den teoretiska referensramen som utgångspunkt. Frågorna 

operationaliserade med hjälp av teorier till uppsatsen Corporate social responsibility (CSR), 

Brand Equity samt Corporate Identity. Detta för att få ökad kunskap om hur Coop arbetar med 

CSR samt hur detta uppfattas av intressenterna som i denna studie är butikscheferna samt 

konsumenterna. 

Hållbarhetschefen kontaktades genom en bekant till en av författarna av denna studie, som 

arbetar på marknadsavdelningen på Coops huvudkontor. Under studiens gång visade det sig att 

intervjun med Hållbarhetschefen Lousie Köning fick ske via mail istället för ett personligt möte 

vilket hade varit mer önskvärt. Detta berodde på tidsbrist och att de var underbemannade på 

huvudkontoret. Frågeformulären som utformats till hållbarhetschefen skickades via mail till 

henne. Tanken var att frågorna skulle komplettera sekundärmaterialet om Coop. 

För att undersöka hur hållbarhet implementerades på butiksnivå och åsikter kring hållbarhet, 

kontaktade författarna sex butiker i Stockholmsområdet. Dessa butiker valdes utifrån 

butiksläget. De första fyra butikerna författarna kontaktade tackade nej till att delta i studien. 

Delvis på grund av att butikschefer inte var tillgängliga samt tidsbrist. De två medverkande 

butikscheferna var villiga att ställa upp och lät intresserade. Därmed valdes butikscheferna samt 

butikerna ut genom ett bekvämlighetsurval där ena valet blev Jakob Nyholm butikschef på 

Coop Konsum Farsta samt Petra Barkman, butikschef på Coop Nära Södra Station. Coop 

Konsum Farsta är en av de stora Coop Konsum butikerna i Stockholm medan Coop Nära Södra 

Station är en relativt liten butik. Detta urval kan väga in i hur resultatet av denna studie blev 

angående implementeringen av hållbarhetsstrategier. Butikerna skiljde sig åt storleksmässigt 

samt butikskoncpten skiljde sig åt. Syftet bakom intervjuerna med butikscheferna var att få 

kunskap om hur Coops hållbarhetspolicy implementeras på butiksnivå samt deras tankar om 

Coops varumärke och identitet. Intervjuerna med butikscheferna skedde i butikerna på Coop 

Nära Södra Station och på Coop Konsum i Farsta. Intervjuerna spelades in och intervjutiden 

var ungefär en halvtimme. Syftet var att underlätta analysen och transkriberingen efter 

intervjuerna. Frågeformulären skickades via mail till butikscheferna i förväg där avsikten var 

att de skulle hinna reflektera kring frågorna före intervjuerna. Dock visade sig att ingen av 

butikscheferna hade tid att studera frågeformulären djupare före mötet. Under 

intervjusituationen uppfattades det som att butikschefen Jesper kände sig stressad. Detta är en 
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faktor som kan påverkat hans svar.  

Två av konsumenterna var bekanta till författarna medan två andra inte var det.  

Konsumenterna intervjuades i syfte att få en inblick av deras uppfattning om Coops varumärke 

samt företagets engagemang i hållbar utveckling. Innan respondenterna blev intervjuade 

förklarades kortfattat för studien. En konsument vilken inte var bekant till författarna av denna 

studie påträffades i samband med intervjun av butikschefen i Farsta centrum. Den andra 

konsumenten påträffades vid Södra Station i Stockholm. I vissa fall förklarades för begreppet 

CSR och hållbar utveckling. Detta förklarades för vissa av konsumenterna eftersom de inte var 

bekanta med begreppet CSR och hållbarhet. Frågeformulären som utformades för 

konsumenterna finns i bilagan (Bilaga 3). Den utgjorde en guide eftersom frågorna och 

uppfattningen av frågorna varierade mellan konsumenterna. Intervjuerna med konsumenterna 

transkriberades direkt. Uppfattningen under intervjuerna var att konsumenter bekanta som 

obekanta inte var obekväma under intervjusituationen med att uttrycka sina åsikter.  

 

3.7 ANALYS AV DATA 

Bryman och Bell (2005) nämner svårigheter med analysering av kvalitativ data. Författarna 

citerar Miles (1979) som förklara att det förekommer svårigheter med att få ut det väsentliga av 

det insamlade materialet på grund av dess omfattning (Bryman & Bell 2005, s. 445). I 

tolkningen av data är det viktigt att söka samband och identifiera teman (Denscombe 2009, s. 

248). De fem övergripande teorier denna studie har som teoretisk referensram, var 

utgångspunkten för att analysera den insamlade data.  

 

3.8 METODKRITIK 

Den kvalitativ forskning har en annan ansats än den kvantitativa där fokus istället är på 

mätning. Detta leder till att det behövs en vidare tolkning av begrepp vilka används för att mäta 

kvalitén på den kvalitativa forskningen. I Bryman och Bell förklaras hur författarna LeCompete 

och Goetz (1982) anpassade begrepp som validitet och reliabilitet till en kvalitativ 

forskningsansats. Bryman och Bell förklarar vidare att forskarna Lincoln och Guba (1985) 

menar att begreppen trovärdighet och äkthet är lämpligare ansatser för att mäta kvalitén i den 

kvalitativa forskningen (Bryman & Bell 2005, s. 305, 306).  

 

3.8.1 RELIABILITET 

Begreppet extern reliabilitet berör huruvida undersökningen skulle kunna replikeras och 
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användas igen. Detta är problematiskt inom den kvalitativa forskningen då den sociala 

verkligenheten är föränderlig. Den interna reliabilitet i en kvalitativ studie menas hur den 

interna dynamiken är bland forskarna, om det sätt vilken tolkningen sker är lika eller inte 

(Bryman & Bell 2005, s. 306). I denna studie kan den extern reliabilitet bli svår att uppnå. 

Detta kan bero på faktorer som exempelvis hur Coop och KF:s verksamhet presterar. Samt att 

konsumenternas åsikter kan variera, i det fall att fyra andra konsumenter intervjuas eller två 

andra butikschefer kan resultatet bli annorlunda. Skulle en liknande studie genomföras i 

framtiden eller på en annan organisation som inte har samma ägarmodell kan det ge en annan 

bild av CSR inom en organisation. Den interna reliabiliteten ses som relativt hög, då båda 

författarna har studerat samma material för grundforskning, dock har det funnits skilda 

meningar vid vissa tillfällen då studien har en tolkande ansats. Vissa svar vid intervjuerna 

uppfattades något olika. Detta kan dock lett till en bredare och mer sann tolkning av framförallt 

primärdata. 

 

3.8.2 VALIDITET 

Intern och extern validitet är två kriterier vilka används för att bedöma kvalitén i en studie. Den 

interna validiteten handlar om det finns en koppling mellan de teorier som utvecklas utifrån 

observationer under undersökningen gång. Den externa validiteten behandlar om det går att 

applicera undersökningen till andra fenomen, vilket nämnts tidigare utgör detta ett problem när 

forskare använder sig av en kvalitativ ansats (Bryman & Bell 2005, s. 306). Kriterier att ta 

hänsyn till när undersökningen är av kvalitativ sort är den externa validitet och 

generaliserbarheten (Bryman & Bell 2005, s. 73).  

 

Validiteten i denna studie kommer att vara låg då det inte går att göra generaliseringar på andra 

fenomen av denna studie på Coop. Undersökningen har inte under sin gång genererat några 

teorier utifrån observationer, därmed blir den interna validitet låg i denna studie. Syftet har 

dock inte varit att generera teorier eller att applicera studien på andra fenomen. Istället var 

syftet att belysa det specifika som framkommit genom undersökningen om Coop och CSR. 

Vidare kan resultatet av denna studie vara besvärligt att applicera eller generalisera för hela 

Coop, då denna undersökning endast använt sig av två butikschefer samt fyra konsumenter. 

Resultatet kan skiljas åt dels beroende på det geografiska läget samt storlek av butiker. Vidare 

kan utfallet bli annorlunda beroende på hur medvetna konsumenterna är om hållbar utveckling 

och hur detta efterfrågas av konsumenterna. Sedan kan andra faktorer spela in som gör det svårt 

att generalisera denna studie. Dels på grund av de butiker som valdes, läget på den ena butiken 
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i denna studie är i ett område där konsumenter uppfattas vara medvetna om ekologiska varor. 

Vilket kan göra det problematiskt att överföra de tankegångar som butikschefen hade till en 

liknande butik på exempelvis landsbygden. Samt det faktum att Coop använder sig av olika 

butikskoncept vilket denna studie inte har tagit hänsyn till.  

 

3.8.3 TROVÄRDIGHET 

Under begreppet trovärdighet innefattar begrepp som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och objektivitet. Tillförlitlighet innebär huruvida forskningen, vilken genomförts, återspeglar 

den verklighet det är tanken att den ska avspegla och att den forskningen är riktad mot bekräftar 

detta (Bryman & Bell 2005, s. 307-308). Denscombe (2009) förklarar att detta begrepp innebär 

utifall studien skulle genomföras av någon annan, om denne skulle komma fram till samma 

slutsats. Detta gäller när det är samma undersökningsobjekt dock vid ett annat tillfälle 

(Denscombe 2009, s. 381). Detta kan vara problematiskt för denna studie, dels på grund 

bekvämlighetsurvalet undersökningen använt sig utav. Samt svaren under de kvalitativa 

intervjuerna kan skilja sig om respondenterna exempelvis skulle svara på samma frågor fast vid 

ett senare tillfälle. Vilket kan bero på att respondenterna ändrat åsikter exempelvis på grund av 

externa faktorer vilket påverkar samhällets syn på Corporate social responsibility (CSR). 

Troligtvis om det internt skulle inträffa stora förändringar inom Coop, vilket kan leda till en 

annan slutsats. Det är därför väsentligt att forskare utformar en tydlig redogörelse av sin studie, 

vilket denna studie ämnar göra i metodavsnittet. 

 

Inom den kvalitativa forskningen bör forskaren titta på hur överförbar studien av den sociala 

verkligheten är i en annan kontext och om den kan överföras till ett annat fall. Vilket ofta är 

problematiskt inom den kvalitativa forskningen då den ofta går in på djupet av specifika 

förhållanden (Bryman & Bell 2005, s. 307, 308). Denna undersökning omfattar en studie av en 

kooperation och dess förhållande till CSR samt om detta har stärkt dess varumärke, det 

kommer bli en djupanalys av dessa begrepp inom Coop. Det kan bli problematiskt att överföra 

detta specifika fall till en annan kontext. Då det är en kooperation som är 

undersökningsobjektet och detta är relativt ovanligt i näringslivet.  

 

Begreppet pålitlighet kan likställas med begreppet reliabilitet och där syftet är att andra 

forskare ska kunna granska studien för att se i vilken utsträckning det kan vara möjligt att 

generera teorier ur undersökningen. Det är dock relativt ovanligt med denna sorts granskning 

då kvalitativa studier genererar så pass mycket data (Bryman & Bell 2005, s. 307, 308). 
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För forskare finns kriteriet objektivitet vilket berör det faktum att detta kan vara svårt att 

fullständigt uppnå. Det måste framgå tydligt att forskaren inte försökt att styra fram teorier, att 

forskare inte låter ett subjektivt synsätt och fördomar styra studiens riktning (Bryman & Bell 

2005, s. 307, 308). Objektiviteten i denna studie kommer troligtvis inte utgöra ett problem dels 

på grund av att ingen av de som utför studien har haft någon speciell relation till 

undersökningsobjektet Coop tidigare. Dock har företaget uppmärksammats en del i media 

under den senaste tiden och detta kan leda till att det har formats en bild av vilken roll företaget 

har på marknaden.  

 

3.8.4 ÄKTHET 

Bryman och Bell (2006) redogör även för Guba och Lincoln (1994)  kriterier för en studiens 

äkthet vilket beskrivs, till den grad det är en rättvis bild som återges av det undersökta 

fenomenet. Om deltagarna i undersökningen kan få en bättre förståelse för det fenomen som 

studeras genom att de studeras. Detta beskrivs som ontologisk autenticitet (Bryman & Bell 

2006, s. 309). Studien hade som målsättning att beskriva en så rättvis och autentisk bild av 

Coop som möjligt i koppling till den relation de olika respondenterna haft till CSR och Coop. 

Utifrån de respondenter som deltog i denna undersökning, anser författarna till denna studie att 

de uppnått att återge en så rättvisbild som möjligt av deras åsikter om Coops verksamhet.  

Dock kan tolkningen skiljas åt från andra forskare med skilda värderingar på grund av att denna 

studie har utgått ifrån en tolkande ansats. Dock eftersträvades att tolkningen skulle ske så 

objektivt som möjligt. 

 

3.9 KÄLLKRITIK 

Det är viktigt att ta hänsyn till att det sekundärmaterial denna studie har använts sig av är 

material det undersökta företaget Coop publicerat offentligt. Detta beror på att det som 

publiceras av företaget troligen ska avspegla den önskvärda bild Coop vill kommunicera utåt 

till allmänheten. Därför krävs det att tolkningen av materialet som Coop publicerat sker med 

detta i åtanke. De genomförda intervjuerna kan inte generaliseras till ett större sammanhang då 

intervjuerna av konsumenterna endast består av fyra respondenter. Detsamma gäller för 

intervjuerna med butikscheferna. Eftersom det blev en mailintervju med hållbarhetschefen på 

Coop fanns det ingen möjlighet att ställa följdfrågor, vilket hade gett en djupare tolkning av 

Louise Köning svar. 

 



 28 

 

4. EMPIRI 

I detta kapitel beskrivs dels fakta om Coop utifrån verksamhetens hemsida och olika offentliga 

dokument som varit tillgängliga. Sedan redogörs för intervjuer med Coops Hållbarhetschef 

Louise Köning, två butikschefer samt fyra konsumenter. Den insamlade empirin kommer sedan 

analyseras genom den teoretiska referensramen i nästa kapitel.  

 

4.1 SEKUNDÄRMATERIAL 

COOP OCH DET KOOPERATIVA FÖRBUNDET  

Coop arbetar med hållbar utveckling i syfte att vara ledande inom livsmedelsbranschen genom 

hållbart sortiment, butiker samt leverantörer (KF verksamhetsberättelse 2012, s. 7-12). 

”Hållbar utveckling för KF innebär att kombinera ansvarstagande för etik, miljö, sociala samt 

ekonomiska frågor i ett långsiktigt perspektiv” (KF:s Verksamhetsberättelse 2012, s. 6). 

Definitionen av hållbar utveckling inom Coop är denna ovan, det studien likställer med 

företagets Corporate social responsibility (CSR). Coops målsättning är att vara 

”branschledande inom hållbart sortiment och hållbar försäljning i Sverige” (KF:s 

Verksamhetsberättelse 2012, s. 7). Värdegrunden för kooperationen innebär medlemsägande, 

nytänkande, omtanke om människor och miljö, inflytande och ärlighet (Våra värderingar - 

coop.se). Företagets idé är att skapa ekonomisk nytta samtidigt genom konsumtion bidra med 

hållbar utveckling, för både konsumenter och miljön (Kooperativa förbundets stadgar 2012, s. 

1). Kooperativa förbundets (KF) verksamhetsidé och grundläggande strategi för att utveckla 

verksamheten går ut på att kombinera affärsnytta med medlemsnytta och samhällsnytta. 

Affärsnytta innebär att uppnå en lönsam och värderingsprofilerad detaljhandel. Medlemsnytta 

innebär tydliga mervärden av medlemskap. Samhällsnytta betyder enligt KF att bidra till 

hållbar utveckling för samhället, miljön och människan. KF tar samhällsansvar genom att 

delvis ställa krav på sina samarbetspartners och leverantörer. Företaget följer upp för att se om 

kraven uppfylls genom revisioner som görs internt, även externt från en tredje part (KF 

verksamhetsberättelse 2012, s. 6). Det är även av vikt att leverantörsförhållandena hanteras på 

ett önskvärt sätt, det framgår på Coops hemsida att de flesta leverantörer får kritik när de 

genomgår revisioner av deras verksamhet (Våra leverantörer - coop.se).  

 

KF beskriver att företaget arbetar för att skapa hållbar konsumtion i form av att ta ansvar för 

den direkta klimat- och miljöpåverkan de utsätter samhället för genom att driva sin verksamhet. 

Organisationen strävar efter att arbeta aktivt inom den egna verksamheten för att minska dessa 
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effekter. Aktiv kommunikation med intressenter för att möjliggöra en hållbar utveckling för 

både samhället och den egna verksamheten (KFs ansvar - coop.se). 

 

KF:s viktigaste intressenter är ägarna/medlemmarna, kunder, medarbetare, leverantörer, 

intresseorganisationer, konsumentföreningar samt myndigheter, vilka påverkas främst av 

koncernens verksamhet (KF hållbarhetsredovisning 2011, s. 6). Den främsta intressenten för 

Coop är dess medlemmar (KF:s ansvar - coop.se). Det framgår att det är betydelsefullt för 

företaget att ha ett brett ekologiskt sortiment samt ett stort utbud av fairtrade produkter. Coop 

menar att nästan häften av deras medlemmar efterfrågar detta (Verksamhetsberättelse 2012, s. 

7). Coop har störst andel ekologisk försäljning i livsmedelsbranschen, det framgår på deras 

hemsidan att det finns ungefär 3300 ekologiska/ miljömärkta produkter (Klimatet - coop.se). 

Ett strategiskt mål inom Coop är att uppnå en försäljning av ekologiska produkter på uppemot 

tio procent, dock har försäljningen minskat det senaste året och är nu 5,6 procent 

(Verksamhetsberättelse 2012, s. 7). 

 

KF brukar genomföra en medarbetar undersökning den visade att ledningens vision och 

vädringar har kapacitet att utvecklas, likaså den interna kommunikationen. Hela 73 procent av 

de anställda anser dock att företaget lyckas med arbetet inom hållbar utveckling (KF:s 

Verksamhetsberättelse 2012, s. 14). 

 

Coop har under 2011 och 2012 blivit utsett till Sveriges mest hållbara varumärke av 

Sustaniable Brands (En hållbar historia - coop.se) Under 2013 gick Ica om Coop och tog första 

platsen där Ica nu anses vara Svergies mest hållbara varumärke (ICA wins Sustainable Brand 

Index 2013 - sb-insight.com). Undersökningen baseras på FN initiativet Global Compacts tio 

principer och konsumenters uppfattning av hur företag arbetar med hållbarhet ( sb-insight.com 

2013).  

 

COOPS MEDLEMSNYTTA 

Året 2010 återinfördes det Coop kallar för medlemsåterbäring vilket innebär att organisationens 

medlemmar får en avkastning på deras inköp. Syftet var att få fler konsumenter att bli 

medlemmar samt att företaget vill öka sina marknadsandelar. Ledningen såg det som en 

självklarhet att pengarna ska tillbaka till ägarna, då medlemmarna i detta fall även är ägare till 

Coop. På hemsidan påpekar vd:n för Coop Marknad, Thomas Engelhart, ”När andra betalar ut 

stora bonusar till sin ledning och aktieägare gör vi det till våra medlemmar. Vi vet att 



 30 

återbäringen gör stor skillnad.” Det redogörs för hur företaget totalt betalat ut över en miljard 

till dess medlemmar i återbäring (coop.se 2013). I KF koncernens senaste 

verksamhetsberättelse tar de upp hur utvecklingen av en ny varumärkesplattform har 

konstruerat (KF:s Verksamhetsberättelse 2012, s. 3). Marknadskommunikationen ska bestå av 

att medlemmarna det vill säga ägarna ska vara i fokus, vilket ska tydliggöra Coops unika fördel 

och få kunder att uppskatta Coop ytterligare (KF:s Verksamhetsberättelse 2012, s. 23) Ett 

konkret exempel på detta är logotypen på Coops påsar där det står i en pratbubbla ”Jag äger.” 

och sedan står det ”Coop” i grönt. Målet är att integrerar på ett kommersiellt sätt det som 

tydliggör företaget som prisvärt och relevant sedan implementera detta hos kunder (KF:s 

Verksamhetsberättelse 2012, s. 23). I Bohuslän-Älvsborgs konsumentförenings årsredovisning 

från 2011 tas det faktum upp att medlemsnyttan Coop har medförde att resultatet för 

verksamheten blev lägre. Dock att medlemsnyttan ökade för företagets medlemmar (Bohusläns 

– Älvsborg Konsumentförening Årsredovisning 2011, s 1). I dagsläget granskar affärspress 

Coops kundbonus och hur den påverkar samt ökar verksamhetens kostnader (dn.se 2012). 

Samtidigt som verksamheten kämpar mot negativt finansiellt resultat (KF:s 

Verksamhetsberättelse 2012, s. 3) 

 

COOP OCH FRIVILLIGT ANSVAR 

KF har samarbeten med olika intresseorganisationer som Svenska naturskyddsföreningen och 

Världsnaturfonden (KF verksamhetsberättelse 2012, s. 6). Coop tar vidare ansvar gentemot 

samhället via sponsring samt att stödja hjälporganisationer. Coop engagerar sig inom 

organisationer som Vi-skogen, Kooperationen utan gränser och ”Panta rättvist”.  Via 

samarbetet med organisationen Vi-skogen vill Coop göra nytta för småbönder genom att 

plantera träd i vissa delar av Afrika (Vi skogen – coop.se) Genom försäljningen av bärkassar 

bidrar Coop med att skänka tre öre till Kooperationen utan gränser. Organisation arbetar för 

självhjälp till fattiga familjer (Koopertion utan gränser – coop.se) Coops engagemang genom 

sponsring rör framförallt barn och ungdomar exempelvis Unga eko-kockar (KF:s 

Verksamhetsberättelse 2012, s. 15). 

 

COOPS HÅLLBARHETSPOLICY 

Coop har en policy som grundas på riktlinjer för hela KF Koncernen, målet är att integrera 

hållbarhetsarbetet genom de olika leden i verksamheten samt strategier inom Coop. Hållbarhet 

ska integreras inom områdena försäljningen, sortimentet, inköp, logistik och marknadsföringen 

(Coops Hållbarhetspolicy 2012, s. 1). En policy består av riktlinjer därmed är det upp till var 
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och en av de bolag samt föreningar verkarsamma under KF att detta implementera detta på ett 

önskvärt sätt vilket beskrivs i policy. Ansvarsområdet för butikerna innefattar även en 

granskning av att detta implementerats i den enskilda butiken. Enligt policyn bör det finnas 

kunskap om hållbarhet internt på butiksnivå samt att de ska verka för att sprida denna kunskap 

(Coops Hållbarhetspolicy 2012, s. 1- 2). Fokus för hållbarhet på butiksnivå är att reducera 

butikens påverkan på klimatet samt att minska kasseringen av matvaror. Ett steg i att minska 

svinnet av mat sker genom att ”flera butiker börjat göra färdigrätter av mat med kort bäst-före-

datum” (Hållbar verksamhet - coop.se).  Coop och KF:s policy baseras på FN:s Global 

Compact tio principer. FN:s Global Compact omfattar fyra ansvarsområden med 10 

internationella riktlinjer vilka introducerades 1999. De fyra ansvarsområden omfattar 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljörätt samt bekämpning av korruption. Syftet med 

riktlinjerna är att uppmana företag runt hela världen att ta mer hänsyn till de fyra 

ansvarsområden. (FN:s Global Compact- regeringen.se). 

 

COOP OCH AFFÄRSNYTTA 

KF:s ekonomiska resultat visar på en förlust med 875 miljoner kronor (KF:s 

Verksamhetsberättelse, 2012, s.31). Enligt verksamhetsberättelsen (2012) har företaget varit 

tvungna att frigöra kapital för att investera i själva kärnverksamheten till syfte att förbättra det 

framtida resultatet. Under slutet av 2011 utvecklade Coop en strategi i syfte att vända 

förlusterna till en hållbar vinst (KF:s Verksamhetsberättelse 2012, s. 3). För att ta itu med 

verksamhetens förluster har Coop infört åtgärder under 2012 som fortfarande är under 

utveckling. Strategin går ut på att etablera butiker på lägen med fördelaktiga 

marknadsmöjligheter. Coop har även utvecklat en strategi för att utöka verksamhetens egna 

varumärken samt införa konkurrenskraftigare priser på marknaden. Förändringarna innebär 

vidare en satsning på de enskilda butikerna med fokus på service, kundbemötande samt skötsel 

i butikerna. För att förbättra Coops anseende bland konsumenterna har fokus i 

marknadskommunikationen lagts på medlemmarna och ägarna i verksamheten (KF:s 

Verksamhetsberättelse, 2012, s.3). 

 

Coop förhåller sig till myndigheterna ”arbetsverket, jordbruksverket, livsmedelsverket, 

läkemedelsverket och länsstyrelserna” (Intressenter- coop.se 2013). Då KF:s bolagsform är en 

ekonomisk förening ska företaget verka under det regelverk som finns för denna föreningsform. 

En förening som ansöker om medlemskap inom KF ska uppfylla krav på att vara obundet både 

partipolitiskt och religiöst.  Föreningen ska utöver detta vara en juridisk person med 
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demokratisk styrning av verksamheten. En ekonomisk förening måste vara öppen för alla (KF:s 

Verksamhetsberättelse 2012, s. 19). 

 

TOLKING AV COOPS HEMSIDA (2013-05-03)  

Coop framhäver på hemsidans förstasida fyra ”företeelser” vilket kan kopplas till CSR och 

socialt ansvar. Dels att de informerar om sitt Medmera - medlemskort och fördelen med det. 

Nyttan som medlem är återbärningen på upp till fem procent. Sedan det faktum att 

konsumenter kan nominera personer som bidrar med goda åtgärder för miljön till Coops 

Änglamarkspris med en text på bilden till detta inlägg ”Börja sluta slösa”. Coops upplyser på 

sin hemsida om veckans ekologiska vara samt att detta innebär att Coop halverar priset på vissa 

ekologiska varor. Syfte är att förmedla ”Alla ska ha råd att äta ekologiskt”. Coop hade vid 

detta tillfälle rubriken som ”viktig info” på första sidan där de gav information om varor som 

kan vara skadliga för konsumenterna. Vid detta tillfälle handlar det om misstankar angående 

frysta bär vilket kan orsaka hepatit A (coop.se 2013). 

 

4.2 PRIMÄRDATA 

Nedan är en sammanställning av de intervjuer som genomförts över mail med Coops 

Hållbarhetschefen Louise Köning, samt de personliga intervjuerna med två butikschefer och 

fyra konsumenter. Utformningen av intervjufrågorna skedde genom de teorier som funnits 

relevanta för att analysera syftet med denna studie (Se bilaga 1, 2, 3).  

 

4.2.1 SAMMANSTÄLLNING INTERVJUV MED HÅLLBARHETSCHEFEN PÅ COOP 

Hållbarhetschefen Louise Köning anser att Coops engagemang i hållbar utveckling stärkt deras 

varumärke på grund av att det sammankopplas med Coop och med dess kooperativa 

värderingar. Hon menar att de flesta inom livsmedelsbranschen engagerar sig i hållbarhet. 

Vidare förklara hon att i dagsläget måste Coop utveckla sig ”vi kan inte endast förvalta vårt 

arv”. Enligt Louise kan det ”absolut” finnas ett högre etiskt krav hos konsumenter och 

samhället på deras organisation. Hon förklarar att det finns höga förväntningar och krav på 

hållbar utveckling bland Coops ägare, medlemmar och kunder samt åsikter kring hur de ska 

arbeta med detta. Frågan ställdes till Louise om det kan vara en nackdel för en organisation 

med att fokusera på hållbar utveckling när negativ publicitet uppstår. Och om det blir svårare 

att hantera verksamheten vid sådana tillfällen. Louise förklarade att de nackdelar som kan 

uppkomma i samband med detta inte går att välja bort. Dock är det viktigt att hitta rätt fokus. 
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”Negativ publicitet påverkar potentiellt starka varumärken mer än svaga, sedan är det en 

annan sak hur de påverkar det kommersiella resultatet”. 

Louise förklarar att den interna uppfattningen av ett företagsidentitet vanligtvis skiljer sig från 

den externa uppfattningen inom de flesta bolag. Angående den kontroll som föreligger över hur 

Coops hållbarhetspolicy implementeras på butiksnivå, beskrev Louise att ”respektive 

kedjechef/ledning följer upp detta genom sina coacher på fältet. Implementering av exempelvis 

kravmärkta butiker följs även upp via centrala system”.  

4.2.2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED BUTIKSCHEFERNA 

 

JESPER NYHOLM – BUTIKSCHEF PÅ COOP KONSUM I FARSTA 

Jesper Nyholm beskriver hur de praktiskt arbetar med hållbarhet på butiksnivå är att upplysa 

konsumenterna med gröna prismärkningar. Märkning samt skyltar innehåller en text med ”köp 

nu ät nu” på/vid varor där datumet snart går ut. Han menar att det är på detta sätt kunden kan 

uppfatta deras arbete med hållbarhet. Jesper uttrycker även att i butiken handlar det till 98 

procent om försäljning. Han beskriver att butiken även arbetar med återvinning av plats och trä 

för att agera miljövänligt. Jesper förklara vidare att alla inom branschen återvinner avfall. 

Utöver detta arbetar de med att anpassa beställningarna för att minska matsvinnet.  

Det är önskevärt att butiker implementerar de riktlinjer som finns i Coops hållbarhetspolicy 

(Coops hållbarhets Policy, s. 1). Jesper nämner att det finns begränsningar i hur varje butik har 

möjlighet att implementera denna policy. Han säger att de arbetar med hållbarhet lite i det tysta 

och att kunden antagligen inte uppfattar något utöver prismärkningen ”köp nu ät nu”. 

Implementering av policyn kontrolleras inte och enligt Jesper är detta vad de kan göra på 

butiksnivå. Jesper Nyholm anser inte att Coops arbetet med hållbar utveckling är en avgörande 

faktor för konsumenters val av dagligvarubutik. Han tror dock att många begriper det som att 

Coop ”bry sig lite mer” men inte att det avgör om konsumeter köper eller inte.  

Associationerna Jesper nämner kring Coops varumärke är att de är hederliga och det inte finns 

samma vinstintresse inom organisationen som en Ica - handlare. Han beskriver ”jag blir inte 

tokrik på detta, vi är ett seriöst företag som kämpar oss fram bland jättar”. Jesper tror att Coop 

tidigare associerades av konsumenterna med attribut som miljövänligt och kravmärkt. I nuläget 

förknippar troligtvis kunden Coop med butiksuttryck. Vidare uppfattar Jesper det som att 

konsumenterna förknippar Coop i större utsträckning med socialt ansvar än konkurrenterna.  
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Jesper förklarar att de lojala kunderna är unika och skiljer sig mellan Coop butiker. De lojala 

kunderna Jesper anser utmärker butiken i Farsta är att det oftast är äldre personer. Vidare 

förklarar han att detta är en av de Coop-butiker med flest ”lojala kunder”.  Han anser inte att 

några speciella åsikter ligger till grund för att kunderna återvänder till butiken men att det kan 

ha varit en väsentlig faktor förr i tiden. Idag handlar det om vikten av att ha trevlig personal 

samt tilltalande butiksmiljö.  

Frågan om medlemsnyttan varit ett sätt att skapa lojala kunder för Coop, säger Jesper ”absolut, 

det är verkligen ett sätt att skapa lojala kunder, det är ju unikt för Coop”. Trots konkurrensen i 

området från andra dagligvarubutiker, menar han att de har fördelar i form av gott rykte i 

området samt butiksläget bredvid Systembolaget. Detta har lett till tillströmning av kunder.  

Han anser att det kan ha stärkt Coops varumärke att syssla med hållbar utveckling dock har han 

inte reflekterat kring på vilket sätt detta stärkt varumärket. 

 

PETRA BARKMAN – BUTIKSCHEF PÅ COOP NÄRA SÖDRA STATION 

Petra förklarar att de på butiksnivå agerar hållbart genom att varorna levereras med tåg till 

butikerna. Utöver detta försöker butiken erbjuda ett brett ekologiskt sortiment för att verka så 

hållbart som möjligt. Vidare förklara Petra att det kan vara skillnader i det ekologiska 

sortimentet i Coop butikerna beroende på hur efterfrågan ser ut. I butiken på södra station 

nämner butikschefen att det tar in så mycket ekologiskt som möjligt, vilket fungerar bra. Hon 

berättar att läget butiken har på Södermalm är en faktor till att de kan ha ett brett ekologiskt 

sortiment. Petra förklarar att de centralt kontrollerar att det ekologiska sortimentet är korrekt 

producerat. Utöver detta kan butiken inte ta in varor som inte är godkända av Coop vilket hon 

menar är en direkt kontroll. Butiken strävar efter att implementera Coops hållbarhetspolicy i 

största möjliga utsträckning. Hon påpekar att hon själv har ett intresse i hållbar utveckling och 

att det underlättar arbetet med policyn. Hon nämner här likt Jespers förklaring om hur viktigt 

det är att hålla ett sortiment som leder till så lite matsvinn som möjligt. För nyanställda finns en 

internutbildning i hållbar utveckling som alla måste delta i, sedan 2008 eller 2009 nämner 

Petra. Den tar upp Coops hållbarhetspolicy, om ekologi, hur beställningar ska ske för att 

minska matsvinn och själva distributionsflödet. Hon nämner även att utbildningen tar upp det 

faktum att det är ekonomisk nytta för kunden och det inte är maximalt att tjäna pengar i första 

hand. 
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Petra uppfattar att Coops identitet som ett ansvarstagande företag. Hon anser dock att företaget 

behöver en tydligare riktning för att komma tillbaka till det ”de ville en gång”. Hon tycker att 

grundidén inom organisationen är bra och att företaget varit tidigt ute med idéer kring 

ansvarsfullt företagande. Utveckling har varit svag och företaget har bara ”låtit det gå” samt 

misslyckat i sin marknadsföring. Det har inte kommunicerats till konsumenterna hur pass 

ledande företaget är inom hållbar utveckling. Hon påpekar att det är viktigt med 

konkurrenskraftiga priser och fokus bör inte endast vara kring hållbarhet. Petra anser även att 

marknadsföringen varit otydlig och att detta kan förvirrat konsumenterna. De olika 

butikskoncepten som omfattar Coop Nära, -Forum, -Extra samt -Konsum kan ha skapat en 

otydlig bild av företaget. Hon menar ”många ser fortfarande Coop som bara Konsum”.  

 

Petra anser att den typiska Coop kunden är någon som konsumerar ekologiska varor och 

möjligen inte är lika prismedvetna. De köper inte en vara för det låga priset utan vill ha 

kännedom om var samt hur den producerats. För att skapa lojala kunder är det framför allt 

viktigt hur personalen agerar mot kunderna, detta nämner även butikschefen i Farsta som ytterst 

viktigt. Petra associerar Coops varumärke med goda värderingar samt att det skulle kunna 

utvecklas till ett starkt varumärke, däremot anser hon inte att Coop är det idag. Enligt henne 

skulle den stora delen av konsumenterna troligtvist associera Coop med ”dyrt”. Medan 

konsumenter som har ett intresse i hållbarhet skulle förmodligen koppla Coop med ”bra mat”. 

Likt Jesper förklaring om associationer tror Petra att konsumenter associerar Coop med socialt 

ansvar i större utsträckning än andra inom samma bransch. Hon förklarar vidare att med tanke 

på de associationer vissa gör med Coops egna varumärke Änglamark kan varit en bidragande 

faktor till denna uppfattning. ”Många tror att Änglamark inte är ett Coop märke utan att de 

kan hitta det i andra butiker, för att det är ett så pass starkt varumärke”.  

 

Petra anser att Coops arbete med hållbarhet kan stärka deras varumärke bland de som har ett 

intresse för hållbarhet. Hon anser att det är synd att det finns brister i kommunikationen till 

konsumenter angående Coops arbete med hållbarhet. Petra nämner det faktum att Coop vunnit 

pris för bästa hållbara varumärket i Sverige, men uppfattat att få konsumenter är medvetna om 

det. Hennes förhoppningar är att företaget i framtiden ”lyckas bättre med marknadsföringen”. 

Hon hoppas att detta sker i samband med den nya hållbarhetschefen samt med ett starkt team 

bakom sig. Förhoppningsvis blir Coop effektivare med att förmedla det företaget faktiskt gör 

inom hållbarhet. 
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4.2.3 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJU MED KONSUMENTER 

I metodavsnittet redogörs för hur urvalet av konsumenter gått till. Vid intervjuerna användes 

samma intervjumall (Bilaga 3). Konsument 1 är medlem och har varit det sedan 70-talet, 

konsument 2 är också medlem sedan några år tillbaka. Både konsument 3 och 4 är inte 

medlemmar.  

 

VIKTEN KRING SOCIALT ANSVAR INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN 

Konsument 1 samt 2 anser att det är viktig att livsmedlemsbranschen tar socialt ansvar i 

samhället. Båda påpekar vikten av att företag tar ansvar i produktionsledet samt för sina 

leverantörer. Företag bör ställa kvar på grund av den makt organisation har.  Konsument 3 

menar att företag inte behöver ta socialt ansvar då denne anser att det inte är inom deras 

ansvarsområde. "Även om de säger att de tar ett socialt ansvar så gör de det bara för att öka 

försäljningen inom den egna verksamheten. Annars skulle de aldrig göra de". Konsument 4 

menar att det är viktigt att företag tar hand om sina konsumenter även om de gör detta för att 

öka sin egen vinst i slutändan. "De gör inte det bara för att hjälpa, de vill ju tjäna på att ta 

socialt ansvar, sälja mer och gå mer i vinst". 

 

KÄNNEDOM OM COOPS ARBETE MED HÅLLBAR UTVECKLING 

Arbetet med hållbarhet som Coop engagerar sig inom som konsumenterna kände till, var enligt 

konsument 1 ”Vi-Träden”. Konsumenten syftar på Coops arbete med VI- Skogen.  Enligt 

konsument 1 var Coop ”de var väl först eller iallafall tidigt ute med ekologiska matvaror”. 

Konsument 2 var inte medveten om hur Coop specifikt arbetade med hållbar utveckling, men 

att det finns ett stort sortiment av rättvisemärkta varor. Konsument 3 förklarar om att denne 

aldrig hört talas om att Coops arbete med hållbar utveckling. "De upplyser inte tillräckligt och 

jag tror inte att de arbetar lika mycket med hållbar utveckling som de säger att de gör". Även 

Konsument 4 nämner att den aldrig hört talas om Coops arbete med hållbar utveckling. Vidare 

förklarar konsumenten att Coop inte klargör detta och bör marknadsföra sådant arbete med 

exempelvis skyltar. ”Man kan förmodligen enbart få reda på detta genom att gå in på deras 

hemsida”. Ingen av respondenterna var medveten om att Coop vunnit pris för det mest hållbara 

varumärket i en undersökning av Sustaniable Brands.   

 

TAR COOP TILLRÄCKLIGT MED SOCIALT ANSVAR I SAMHÄLLET 

Konsument 1 anser att Coop varit ett av de första inom livsmedelsbranschen att ta ansvar, men 

menar att det inte är tillräckligt. Vill se mer rättvisemärkta varor och ett större engagemang för 
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de som producerar Coops varor. Konsumenten anser även att den negativa publiciteten inom 

livsmedelsbranschen den senaste tiden visar på att “företagen har lite kontroll på 

underleverantörerna”. Konsumenten påpekar att all publicitet kring köttfusket inom 

livsmedelsbranschen har lett till uppfattningen att kontrollen över leverantörerna bör förbättras. 

Konsument 2 anser att Coop allmänt tar mer ansvar än dess konkurrenter men är inte fullt 

medveten om vad för ansvar Coop tar gentemot samhället. "Jag vet inte vad de tar ansvar för, 

men jag vet att de vill gå med vinst och att de aldrig skulle göra något som inte gynnar 

verksamheten. Jag tror att det är deras sätt att sälja mer. Det kan aldrig vara så bra som de 

säger att det är. I slutändan måste de gå med vinst även om de säger att det är en kooperation 

så är det ägaren som mest vinner på det".  Konsument 1 beskrev att denne var medveten om 

”Vi-träden” och konsument 2 förklarar "jag vet att de involverar sig i frivilliga aktiviteter men 

vet inte specifikt vad de gör". Konsumenten förklarar att den hört talas om deras arbete med 

”träd”. Konsument 3 och 4 har aldrig hört talas om att om Coops ”frivilliga aktiviteter”.  

 

COOPS IDENTITET 

När de olika respondenterna redogjorde för sin uppfattning av Coops identitet förklarade 

konsument 1 att den är otydlig. Konsumenten uppfattade det som svårt att förstå hur företaget 

ska gå vidare när Coop gör sådana stora förluster. Konsument 2 kopplar Coops identitet till en 

kooperation ägd av medlemmar och konsument 3 uppfattade Coops identitet som Konsum.  

Enligt konsument 4 sammankopplar denne Coops identitet med barnfamiljer samt ett 

familjevänligt företag.  

 

ASSOCIATIONER KRING COOPS VARUMÄRKE 

Konsument 1 associerar Coops varumärke med en kooperation, denne förklarade uppfattningen 

kring en koppling mellan varumärket och någon form av demokrati inom företaget. Där 

medlemmarna har en möjlighet till stort inflytande. Konsument 2 associerar det även med en 

kooperation samt med ekologiska och rättvisemärkta produkter. Konsument 3 förknippar Coop 

med livsmedelsbranschen i stort. Den fjärde konsumenten associerade Coop med färgen grönt 

samt att de är ”lite dyrare än ICA”.  

 

KONTAKT MED VARUMÄRKET 

Angående vilket sätt konsumenter kommit i kontakt med Coops varumärke redogör de för 

något skilda källor. Det sätt konsument 1 kommit i kontakt med Coop från början, var genom 

ett politisk ställningstagande att handla av en kooperation. Konsument 3 genom besök i butik 
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och konsument 2 samt 4 förklarar att de kommit i kontakt med Coop genom reklam. Den fjärde 

konsumenten förklarar vidare att den lagt märke till Coops reklamskyltar på busshållplatser, 

men att Ica gör bättre reklam på TV. "Ica:s reklam är väldigt rolig, Coop har inget sånt".  

 

MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSNYTTA 

Två av respondenterna är medlemmar hos Coop, där anledningen till medlemskap för 

konsument 1 är av en gammal vana. Konsument 1 förklarar vidare att Ica och Coop finns ligger 

intill varandra, trots medlemskap hos Coop uppskattar denna Ica:s butik mer på grund av bättre 

kundservice samt ett mer tilltalande butiksuttryck. Konsument 2 förklarar att medlemskap hos 

Coop beror på att det är nära till butiken. "Coop är inte det första valet, de är för dyra. Där jag 

bor finns bara två butiker därför blir jag tvungen att handla där när jag inte kan handla i den 

andra”. Konsument 3 betraktade Ica:s service och utbud som ”mycket” bättre än Coops vilket 

varit orsaken till att inte bli medlem. Konsument 4 har funderat på att bil medlem är dock inte 

det i dagsläget. Inga av de fyra respondenterna ansåg att medlemsnyttan ”återbäringen” inte 

skulle vara ett skäl till att bli medlem hos Coop. Konsument 1 förklarar att grundidén bakom en 

kooperation är skälet till medlemskap och uppskattar tanken att ingen enskild handlare 

genererar enorma vinster. Konsument 2 menar att den uppskattar Coops erbjudande med 

reducerat pris på frukt och grönt. "Det skulle kunna vara en orsak till att vara medlem, det är 

ett bra erbjudande". Enligt konsument 3, ”ger återbäringen inte så mycket pengar tillbaka, jag 

går hellre till Ica och handlar där". Konsument 4 anser att Coops rabatter på frukt och grönt 

varit en orsak till funderingar kring medlemskap dock har inte återbäringen haft någon del i det. 

 

EFFEKTER AV ENGAGEMANG I HÅLLBAR UTVECKLING 

Konsumenterna tillfrågades om det stärkte Coops varumärke att engagera sig i hållbar 

utveckling. Där konsument 1 ansåg att det stärkte Coop varumärke och att engagemanget bör 

utökas, förklarade vidare att detta förhoppningsvis skulle leda till ökade marknadsandelar samt 

vända förluster till vinst. Konsument 2 förklarade det som "ja, om det ska vara så dyra så bör 

det finnas en anledning". Konsument 3 ansåg att Coops engagemang i hållbar utveckling inte 

stärkte deras varumärke eftersom att den inte tidigare varit medveten om deras insatser i hållbar 

utveckling. Konsument fyra ansåg att sådana insatser kunde stärka Coops varumärke men 

poängterar att de bör marknadsföra detta tydligare i sånna fall. ”Det skulle vara en fördel för 

dem att engagera sig i hållbar utveckling". 
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5. ANALYS 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin bestående av  intervjuer och sekundärmaterial 

att analyseras genom teorierna från den teoretiska referensramen. I syfte att öka förståelsen för 

Corporate Social Responsibility (CSR) inom Coop samt på vilket sätt detta stärker varumärket. 

 

5.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INOM COOP 

 

HUR INKORPORERAT ÄR CSR I COOPS AFFÄRSIDÉ? 

Kooperativa förbundets (KF) ansvarstagande kan förknippas med begreppet Corporate Social 

Responsibility (CSR) där hållbar utveckling för KF innebär "att kombinera ansvarstagandet för 

etik, miljö, sociala samt ekonomiska frågor i ett långsiktigt perspektiv" (KFs 

verksamhetsberättelse s. 6). Detta påvisar att KF anser att det är viktigt att även ta ansvar för 

verksamhetens påverkan på samhället. I relation till Kotlers (2005) definition av CSR vilken 

innebär att företag bör skapa välfärd för samhället genom verksamhetens resurser samt genom 

användning av god affärssed. Båda definitionerna innebär att ta socialt ansvar för sin 

verksamhet.  Författarna Borglund et al. (2009) förklarar vidare att företags CSR bör omfatta 

företagets värdegrund och etiska normer inom organisationen. Det kan tolkas som att KF:s 

värdegrund baseras på etiska normer då värdegrunden för företaget innebär medlemsägande, 

nytänkande, omtanke om människor och miljö, inflytande. Hela verksamhetens värdegrund 

bygger på värderingar som stämmer överens med hur Borglund et al. (2009) beskriver att CSR 

bör omsluta en organisation. Enligt Borglund et al. (2009) borde det vara enkelt för 

konsumenten att uppfatta verksamhetens värdegrund samt att CSR är väl integrerat bland 

företagets anställda. För att inte misstolkas av de externa intressenterna. Enligt intervjun med 

hållbarhetschefen Louise Köning från Coops huvudkontor kopplas hållbar utveckling till Coop 

och dess värderingar som en kooperation. Detta kan sättas i relation till intervjuerna med de två 

butikschefer som hade skiljd syn angående hur arbetet kring hållbarhet praktiskt gick till samt 

implementeringen av Coops hållbarhetspolicy. De båda nämnde att detta skilde sig åt mellan 

butiker där butikchefen Petra ansåg att det troligtvis underlättade för henne på grund av det 

egna intresset för hållbar utveckling. Vilket framgick av intervjuerna då Petra uppfattades vara 

mer insatt i begreppet hållbar utveckling medan Jesper i början av intervjun nämner att arbetet i 

butiken utgörs till 98 procent av försäljning. Det uppfattades att Jesper inte var lika engagerad 

som Petra i hållbar utveckling. Det redogörs på Coops hemsida för verksamhetens olika 

ansvarområden samt hur de tar ansvar för att agera hållbart. Detta verkade inte vara väl 

integrerat hos de två intervjuade butikscheferna. Jesper uppfattades vara begränsat insatt i 
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Coops hållbarhetspolicy samt arbetet kring hållbar utveckling. Detta kan i sin tur leda till att 

Coops viktigaste intressenter i form av medlemmar missuppfattar företagets arbete kring 

hållbarhet. Enligt den empiriska undersökningen framgick det att de två konsumenter som var 

medlemmar inte var speciellt medvetna om Coops hållbarhets aktiviteter. En konsument 

uppfattade att Coops ansvarstagande är ett sätt att öka försäljningen och att företaget inte är så 

ansvarstagande som de utger att vara. Konsumenten förklarade i intervjun att ”I slutändan 

måste de gå med vinst även om de säger att det är en kooperation så är det ägaren som mest 

vinner på det". Detta citat visar att som medlem ansåg konsumenten inte sig även vara ägare 

vilket visar på att denna externa intressent missuppfattat Coops värdegrund och innebörden av 

vad Coop menar med medlemsägande. 

 

5.2 CARROLLS CSR PYRAMID OCH COOP 

Ett sätta att tolka en organisations CSR aktiviteter är genom Carrolls CSR- pyramid. Carroll 

beskriver de olika ansvarsområdena ett företag bör ta för att dess verksamhet ska gynna 

samhället. Carroll (1991) menar att företag bör ta hänsyn till ekonomiska, juridiska, estetiska 

samt filantropiska ansvarsområden. Här nedan redogörs för hur Coop tar ansvar inom dessa 

fyra områden.  

Det insamlade primär- och sekundärmaterialet om Coop analyseras igenom Archie B. Carrolls 

pyramid angående socialt ansvar omfattar fyra dimensioner av ansvarstagande. Första 

ansvarsområdet innebär att ett företag ska vara ekonomiskt lönsamt. Det är ett krav att företag 

ska generera vinster för att kunna växa och utvecklas. Detta ansvarsområde visar sig vara 

problematiskt för KF då de enligt den senaste verksamhetsberättelsen (2012) haft en förlust på 

875 miljoner. Samtidigt genomgår företaget en omstrukturering i syfte att vända förlusten till 

en hållbar vinst. Enligt Carrolls (1991) teori bygger de andra dimensionerna på det ekonomiska 

ansvarsområdet och det ekonomiska måste alltid vägas mot de andra. Detta betyder att Coops 

ledning hela tiden måste väga aktiviteterna de gör inom det etiskt och filantropiska området 

mot det ekonomiska. Det är under det etiska och filantropiska ansvarsområden många av de 

hållbarhets aktiviteter Coop engagerar sig i kan kategoriseras under. Coop kan få problem med 

att rättfärdiga vissa aktiviteter då deras verksamhet inte är lönsamt. Affärsnyttan som ingår i 

KF:s verksamhetsidé innebär att uppnå en lönsam och värderingsprofilerad detaljhandel.  

 

Den andra dimensionen i Carrolls Pyramid är det juridiska ansvarsområdet. Carroll (1991) 

förklarar att företag är skyldiga att följa lagar och regler under styrandet av verksamheten. 

Coop verkar under myndigheter som ”arbetsverket, jordbruksverket, livsmedelsverket, 



 41 

läkemedelsverket och länsstyrelserna” dessa kontrollerar att verksamheten agera i enlighet med 

rättssystemet.  

Etiskt ansvarstagande enligt Carrolls (1991) innebär att företag utöver de juridiska 

skyldigheterna tar ansvar gentemot intressenter, att agera enligt de förväntningar vilket finns på 

företagen från samhället. Verksamheten eftersträvar att ta etiskt ansvar dels genom att ha ett 

hållbart sortiment vilket enligt Coop efterfrågas av ungefär häften av verksamhetens 

medlemmar. I dagsläget har Coop den största andelen ekologisk försäljning inom 

livsmedelsbranschen. En annan viktigt aspekt av Coops etiska ansvar är att deras 

leverantörsförhållanden sker på ett eftersträvansvärt sätt. Coop beskriver att deras 

samhällsansvar delvis innefattar att de ställer krav på sina leverantörer. KF/Coop tar upp det 

faktum att deras leverantörer ofta får kritik och att de då rättar till detta. Den senaste tidens 

skandaler om avslöjandet av köttfusk inom livsmedelsbranschen, kan i framtiden leda till att 

kraven blir hårdare för Coop gällande kontroll av produkter de säljer. Detta är vad Carroll 

(1991) förklarar i teorin om att etiska krav från allmänheten leder till att sedan bli lagstadgade. 

En konsument påpekade att det är viktigt att Coop tar större ansvar gentemot sina leverantörer. 

Coop tar även samhällsansvar genom att upplysa konsumenter om produkter i deras sortiment 

som kan vara skadliga.  

 

Coops filantropiska ansvar omfattar deras engagemang i Vi-skogen, Kooperationen utan 

gränser samt Panta rättvist. Coops sponsring sker främst genom att stödja barn- och ungdoms 

aktiviteter. Sådana aktiviteter ses utifrån Carrolls (2006) teori som önskvärt men frivilligt 

ansvarstagande. Ansvarsområdet ska gynna samhället dock är det ingenting som förväntas av 

företag. Verksamheter som inte engagera sig i frivilliga aktiviteter kan få det svårt att framstå 

som en god samhällsmedborgare. Det framgår tydligt att Coop gärna vill associeras med att 

vara en god samhällsmedborgare med hänsyn till deras värdegrund vilken delvis består av 

omtanke om människor och miljö. 

IMPLEMENTERAS DERAS HÅLLBARHETSSTRATEGIER PÅ BUTIKSNIVÅ 

Coop följer FN initiativet Global Compact tio principer för hur en verksamhet ska bedrivas, 

detta har organisationen baserat Coops hållbarhetspolicy på.  Implementeringen av denna 

policy kan ses som en form av etiskt ansvar då det förväntas att butikerna ska följa dessa 

riktlinjer men det är inget krav. Det innebär att varje enskild butik tar ansvar för 

implementeringen och kontroll av detta. Louise kommenterar att ”respektive kedjechef/ledning 

följer upp detta genom sina coacher på fältet. Implementering av exempelvis kravmärkta 
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butiker följs även upp via centrala system”. Etiskt ansvar på butiksnivå innebar framförallt 

sophantering, återvinning och minskning av matsvinnet enligt intervjuerna med butikscheferna. 

Båda butikscheferna klargjorde att implementeringen av Coops hållbarhetspolicy skildes åt 

bland butikerna. Det uppfattades som att den ena butikschefen var mer insatt i policyn än den 

andra.  

 

5.3 BRAND IDENTITY OCH COOP 

Författaren Ghodeswar (2008) talar om att företag bör bygga upp verksamheten genom att 

differentiera sig från konkurrenterna, vilket leder till konkurrensfördelar. I Coops fall är det 

väsentligt att de differentierar sig från dess konkurrenter, då alla i livsmedelsbranschen säljer 

homogena produkter. Coop arbetar dels med att differentiera varumärket från andra företag 

inom branschen genom medlemsåterbäringen och att erbjuda konsumenterna det största utbudet 

av ekologiska produkter. Det stora utbudet av ekologiska produkter nämner Coop är önskvärt 

bland dess främsta intressenter som är medlemmarna. En konsument som är medlem nämnde 

att Coop var först med att ha ekologiskt sortiment men ändå föredrog konsumenten att handla 

på Ica. Coop eftersträvar positionen som branschledande inom hållbar utveckling. Enligt 

butikschefen Petra kan inte Coop enbart fokusera på hållbar utveckling utan hänsyn bör även 

tas till konkurrenskraftigare priser.  Där Coop idag strävar efter att vara branschledande inom 

hållbar utveckling, förklarar två konsumenter att de var omedvetna om Coops engagemang. 

Ena konsumenten poängterar att verksamheten inte redogör för sådant genom marknadsföring. 

Brist på god kommunikation kan förklaras vara orsaken till konsumenternas omedvetenhet om 

Coops arbete med hållbar utveckling. Ett företags strategi ska motsvara varumärkets identitet, 

det är väsentligt med investeringar i varumärket för att det ska leva upp till det som utlovas till 

konsumenterna. Coops strategi att förbättra värdet bland konsumenterna genom att erbjuda 

fördelar till medlemmarna/ägarna är ett sätt att differentiera sig från konkurrenterna. Det vill 

säga att som medlem hos Coop är du även ägare av företaget, som konsument kan du vara med 

och påverka. Genom medlemskap får konsumenten avkastning på sitt inköp vilket i sin tur ska 

vara unikt för Coop. Vidare förklarar författaren Ghodeswar (2008) att varumärkets framgång 

baseras på integrerad kommunikation där företaget bör förmedla en bestämd och självstärkande 

bild. Enligt de kvalitativa intervjuerna med konsumenterna visade det sig att alla hade uppfattat 

vad medlemsåterbäringen går ut på. Dock ansåg ingen av respondenterna att återbäringen var 

en orsak till medlemskap. 
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Enligt Ghodeswar bör företag genom ett kreativt förhållningssätt kommunicera upprepande via 

olika mediekanaler för att varumärket ska bli framgångsrikt. Företag bör genom 

kommunikationen förmedla varumärkets budskap samt identitet. Författaren menar att ett 

varumärke ska förmedla varumärkets identitet tydligt. Coop vill förmedla till konsumenter den 

unika fördelen medlemmarna har hos företaget att de även är ägare. I ett försök att tydligt 

kommunicera detta står det på Coops plastpåsar i en stor pratbubbla ”jag äger” och ”Coop” i 

grönt.  

 

5.4 KOMMUNIKATION AV COOP 

Enligt Lii et al. (2011) kan ett företag lyckas i kommunikationen av sina CSR aktiviteter genom 

att uppnå den visionära image som företaget eftersträvar på marknaden. Coops målsättning är 

att vara ledande inom hållbar försäljning- och sortiment inom deras bransch. Detta kan de 

endast åstadkommas enligt Lii et al. (2011) genom att skapa rätt rykte och image kring 

företaget genom dess marknadsföring för att uppnå konkurrensfördelar. Ett steg i denna riktigt 

är att Coop just nu marknadsför halva priset på ekologiska produkter i syfte att informera 

konsumenten att ”alla ska ha råd att äta ekologiskt”. Enligt Petra har Coop misslyckats med 

sin marknadsföring och menar att den varit otydlig till konsumenterna i att presentera hur 

ledande företaget är inom området hållbar utveckling. Coops Hållbarhetschef Louise Köning 

förklara att alla inom livsmedelsbranschen engagerar sig kring hållbar utveckling i dagsläget. 

Hon menar att Coop inte endast kan förvalta sitt arv utan är medveten om att verksamheten bör 

utvecklas. 

 

5.5 BRAND EQUITY OCH COOP 

Kotler (2010) förklarar Brand Equity som det ökade värde vilket adderas på varumärket utifrån 

konsumenternas reflektioner. Alternativt enligt Aaker och McLoughhlin (2007) finns det även 

attribut som reducerar värdet hos ett varumärke. Coops Hållbarhetschef Louise Köning hävdar 

att verksamhetens engagemang i hållbar utveckling har varit en stärkande faktor för Coops 

varumärke. Hon menar hållbar utveckling associeras med företaget och dess värderingar. 

Vidare förklara Petra Barkman butikschef på Coop Nära Södra Station att hon förmodar att 

Coops arbete med hållbar utveckling kan stärka varumärket hos de konsumenter som har ett 

intresse för hållbarhet. Samtidigt hävdar tre av konsumenterna att varumärket kan stärkas 

genom att förknippas med hållbar utveckling.  
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BRAND AWARENESS 

Enligt teorin om Brand Awareness kan medvetenhet vara en avgörande faktor vid beslut om 

konsumtion hos ett företag. Medvetenhet kring ett varumärke förklaras av Kotler (2010) som 

kärnan till Brand Equity där information om varumärket har en inverkan på konsumentens 

köpbeslut. Vanligaste grunden till uppkomsten av medvetenhet av ett varumärke exemplifierar 

Kotler (2010) som reklam, internet eller butikspersonalen. Vidare förklarar författaren att 

massmedia har den främsta betydelsen i hur konsumenten upplever varumärket. En konsument 

nämner att företagets dåliga resultat får konsumenten att tvivla på vilken riktning verksamheten 

ska ta. Detta kan tolkas att medvetenhet kring Coops förluster skapar en osäker bild kring 

Coops varumärke. En annan konsument talar om att den aldrig hört talas om Coops arbete med 

hållbar utveckling och anser att de är dåliga på att marknadsföra det. Detta kan stödjas av teorin 

att reklam är en viktig faktor för skapa medvetenhet. Det faktum att Coop i två år blivit utsett 

till Sveriges mest hållbara varumärke av Sustaniable brands, hade de intervjuade 

konsumenterna ingen vetskap om. Butikschefen Petra förklarade att detta tyder på brist i 

marknadskommunikationen och uttalade att hon vara medveten om att denna utmärkelse inte 

nått fram till konsumenterna.   

 

BRAND ASSOCIATION 

En av konsumenterna utvecklade det faktum att denna uppfattar företaget som dyrt dock att 

detta kompenseras av att företaget engagerar sig i hållbar utveckling. En återkoppling till teorin 

visar att associationen om Coop som dyrt kan reducera värdet på Coops varumärke. En 

konsument ansåg att Coop är dyrare än Ica. Denna uppfattning tar även butikschefen Petra upp 

då hon anser att vissa konsumenter associerar Coop som dyrare. Aaker och McLoughhlin 

(2007) förklarar att värderingarna kring ett varumärke är betydande för de tillgångar och 

mervärde konsumenten kopplar till varumärket. En konsument uppfattar Coops utmärkande 

drag som en kooperation samt en koppling mellan Coop och en form av demokrati inom 

organisationen. Detta kan relateras till att KF värdegrund innefattar ord som medlemsägande. 

Det faktum att konsumenten ansåg att medlemmar har ett stort inflytande inom företaget även 

detta finns med i KF:s värdegrund. Tolkning kan vidare göras att detta är tankar Coop gärna 

associeras med. Denna association har dock inte varit avgörande för konsumentens val av 

dagligvaruhandel då den värdesatte konkurrenten Icas service och butiksuttryck framför Coops. 

Aaker (2011) förklarar att när konkurrensen är hård kan det bli svårt för konsumentent att 

urskilja företagens särskilda attribut och erbjudande. Det framkom i undersökningen att två 

konsumenter fördrog att handla på Ica för att den service de blev erbjudna där var mer 
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tillfredställande.  En association som är särskiljande hos Coop är det faktum att som medlem är 

konsumenten även ägare. Vilket är svårt för dess konkurrenter att avbilda då de inte är en 

kooperation. Vilket enligt Aaker (2011) är en strategi att skapa associationer kring ett 

varumärke via andra drag än produkter. Andra associationer som framkom under den empiriska 

undersökningen var att Coop förknippades med ekologiska samt rättvisemärkta produkter och 

färgen grönt. Detta är färgen på Coop Konsums logga och även den framträdande färgen på 

hemsidan.  

 

BRAND LOYALTY 

Coops vill att varumärket ska förmedla den medlemsnyttan konsumenter erhåller genom 

medlemskapet vilket de anser vara unikt för Coop. En lojalkundbas leder till 

konkurrensfördelar enligt Aaker (2011), vidare förklaras att medlemskap är viktigt för att skapa 

samhörighet. Coops nya varumärkesplattform fokuserar på strategin att förtydliga 

kommunikationen mot konsumenter att de via medlemskap även är ägare. Louise Köning 

förklarar att det finns krav, förväntningar och åsikter från ägare samt medlemmar hur de ska 

arbeta med hållbar utveckling. Enligt Aaker och Mcloughlin (2007) är det ytterst viktigt att 

företagets varumärke motsvarar det som konsumenten förväntar sig av varumärket. Om detta 

inte stämmer är det nödvändigt att en ändring sker. I Coops fall är det betydande att bevara de 

lojala kunderna företaget har. Enligt butikschefen Petra är den karaktäristiska Coop kunden inte 

speciellt prismedveten samt har en uppskattning för det ekologiska sortimentet. Därmed är det 

viktigt att butikerna kan bemöta denna efterfråga. Enligt butikschefen Jespers föreligger inte 

några specifika värderingar bakom konsumentens val av att återvända till butiken utan han 

antog att de lojala kunderna är butiksunika. Butikscheferna ansåg att konsumenterna värdesatte 

ett tilltalande butiksuttryck samt personalens bemötande som avgörande faktorer vid val av 

butik. En konsument förklarade att den föredrog att handla på Ica oavsett medlemskap hos 

Coop som låg precis intill. Konsumenten uppfattade kundbemötande och butiksuttrycket mer 

tillfredställande. En annan konsument ansåg att närheten till Coops butik och deras 

veckoerbjudande på produkter fick den att bli medlem. I enlighet med Aakers (2011) teori 

kring lojala kunder bör företag tydlig visa fördelen av konsumtion i form av uppskattning för 

dessa kunder. 
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BENEFITS OF BRAND EQUITY 

Det är betydelsefullt för ett varumärkes framgång att det uppfattas som relevant och följer de 

trender som råder enligt Aaker och McLoughlin (2007). Coop återinförde 2010 återbäringen till 

medlemmarna, genom de kvalitativa intervjuerna med konsumenterna så framgår det att ingen 

av dem anser att detta är en anledning till medlemskap hos Coop. Enligt Aaker och 

McLoughlin (2007) kan arbete kring att stärka ett varumärke ofta vara aktiviteter som får ge 

vika om företaget är under sådana förhållanden att företaget kämpar med förluster. Detta i syfte 

att ändra det rådande resultatet så fort som möjligt. Coop har det under 2012 gjort stora 

förluster inom verksamheten. Detta kan bli problematiskt för Coop då de vill locka till sig fler 

medlemmar genom att bli tydligare i sin kommunikation i syfte att få kunden att 

uppmärksamma fördelarna hos deras varumärke. 

 

5.6 CORPORATE IDENTITY OCH COOP 

Coops hållbarhetschef Louise Köning tolkar att företagsidentitet skiljs åt mellan intern- och 

extern uppfattning. Enligt undersökningen framgår det att olika uppfattningar finns kring Coops 

identitet. I inledningen till denna uppsats nämns det att företag med kollektivistiska ideal 

engagerade i CSR aktiviteter kan uppnå fördelar bland intressenter. Hildebrand et al. (2011) 

menade att intressenter som exempelvis konsumenter lättare kan känna samhörighet med 

företaget. CSR aktiviteter ses om mer äkta när ett företag har kollektivistiska ideal (Hildebrand 

et al. 2011 s.1359). De ideal som framgår av KF:s värdegrund såsom medlemsägande och det 

som en kooperation står för kan likställas med kollektivistiska ideal. Detta leder till att i teorin 

så borde Coops hållbarhets aktiviteter ses som mer autentiska än exempelvis Icas eftersom de 

inte är en kooperation. Enligt KFs verksamhetsberättelse har det genomförts en undersökning 

internt där det framgick att ledningens visioner och värderingar har utvecklings potential. Det 

kan tolkas att visionen inom ledningen inte nått medarbetarna på ett önskvärt sätt, då även den 

interna kommunikation var något som borde utvecklas. En konsument nämner att Coops 

identiteten är otydlig samt att det är svårt att begripa på vilket sätt verksamheten ska utvecklas 

när företagets resultat är negativt. Detta beror delvis på de olika identiteter som kan omfatta ett 

företag enligt författarna Balmer och Greyser (2003). Det kan uppstå en viss problematik om 

uppfattningarna kring företagsidentitet skiljer sig åt väsentligt (Balmer & Greyser, 2003, s. 16). 

 

Företagets Actual identity är den verkliga identiteten vilket skapas av de interna medarbetarna 

enligt Balmer och Greyser (2003) den omfattar den rådande företagskulturen. Butikschefernas 



 47 

anser att Coop är ett ansvarstagande och hederligt företag samt att det inte förekommer samma 

vinstintresse som andra inom livsmedelsbranschen.  

Communicated identity förekommer genom en kontrollerbar men även okontrollerbar identitet 

som kommuniceras med externa intressenter. Coop har varit ganska omtalat inom media under 

den senaste tiden. Dels på grund av skandaler inom livsmedelsbranschen även på grund av 

Coops negativa finansiella resultat. Det kan skapa en bild av Coop företaget inte kan 

kontrollera. Enligt författarna påverkas denna identitet av omvärldens reflektioner kring 

varumärket samt genom rykten. Att Coop fått en utmärkelse till att vara Sveriges mest hållbara 

varumärke vilket kan leda till goda reflektioner kring Coops varumärke hos vissa intressenter. 

Concived identity är den uppkomna identitet genom externas intressenters syn på företagets 

image samt via rykten som förekommer kring verksamheten. Coops identiteten uppfattades 

vara en kooperation ägd av dess medlemmar och en konsument kopplar endast Konsum till 

Coops identitet. En konsument nämner att Coops identiteten är otydlig samt att det är svårt att 

begripa på vilket sätt verksamheten ska utvecklas när företagets resultat är negativt. Enligt 

Balmer och Greyser (2003) är det ledningens uppgift att bestämma vilka intressenter som är 

viktiga att tillfredsställa. Enligt Coops verksamhetsberättelse så är de viktigaste intressenterna 

medlemmarna. 

Enligt Balmer och Greyser (2003) är det Ideal identity som påverkas av externa faktorer från 

omgivningen vilket skapar både motgångar och möjligheter för företaget. Hållbarhetschefen 

Louise Köning menar att det inte går att välja bort de nackdelar i form av negativ publicitet, 

vilket kan uppkomma i samband med engagemang i hållbar utveckling. Vilket nämns tidigare 

anser hon att det är viktigt att företaget lyckas hitta rätt fokus. En extern händelse som 

påverkade Coops produkter var att deras hallon kunde smitta konsumenter med hepatit A. 

Dessa var dock inte ekologiska, likväl kan negativ publicitet av detta slag leda till en påverkan 

på Coops ideal identitet. Ideal identity för Coop är för tillfället otydlig på grund av deras 

position på marknaden. I nuläget har verksamheten fått utmärkelsen för att vara landets mest 

hållbara varumärke under två år i rad samtidigt har företaget haft stora förluster. Vilket gör att 

det blir svårt att se verksamheten som hållbar. Coops Desired identity är vara ledande i sin 

bransch inom hållbar utveckling i svensk dagligvaruhandel genom att kombinera affärsnytta, 

samhällsnytta och medlemsnytta. Denna identitet är den drömbild Coop har av verksamheten 

med utgångspunkt till skapandet av actual identity.  
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6. SLUTSDISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att studera hur Coop arbetar med CSR samt hur detta 

engagemang stärkt deras varumärke. I detta kapitel diskuteras empirin och analysen samt 

kopplas till tidigare forskning inom området Corporate social responsibility (CSR). 

Diskussionen knyts samman med problemdiskussionen från inledningskapitlet vilket tar upp 

olika perspektiv kring CSR. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats av hela 

undersökningen. 

 

Genom undersökningen av Coops hållbarhetsredovisning och hemsida framgick det tydligt att 

de vill framstå som ett ansvarstagande företag vilket ligger i framkanten med hållbar utveckling 

och sortiment. Utifrån studien har det visat sig att Coop engagerar sig i alla de områden 

Carrolls teori menar att ett företag bör ta hänsyn till i syfte att ta socialt ansvar. Företagets ide 

är att generera affärsnytta, skapa samhällsnytta och medlemsnytta. Dock har den ekonomiska 

delen inte gett ett önskvärt resultat då företaget gått med förlust. I enlighet med Carrolls teori är 

det ekonomiska ansvaret grunden till de andra dimensionerna, etisk- och filantropisk ansvar. 

Samtidigt enligt denna studie framkommer det att återbäringen inte ger något mervärde bland 

konsumenterna vi intervjuade.  

Enligt undersökningen av konsumenternas attityd har det etiska ansvaret Coop tar genom 

produkter, inte varit en faktor som får konsumenten att värdera varumärket högre än 

konkurrenterna. Av intervjuerna framgick det att Coop filantropiska aktiviteter i form av 

sponsring, samarbete med organisationer inte begripits av konsumenterna. Detta är något som 

enligt författarna Lii et al. kan stärka ett varumärke om det marknadsförs på rätt sätt. Vilket 

undersökningen visar att Coop inte lyckats med. Trots företagets engagemang i hållbar 

utveckling och bidrag till samhällsnytta, anser vi att vår studie påvisar att verksamheten inte 

haft förmågan att skapa fördelaktigare bild hos konsumenterna. Detta för att företaget inte varit 

tillräckligt tydliga i sin kommunikation av dessa aktiviteter.  

Utifrån återkoppling mellan teorin Brand Equity och intervju med konsumenterna tyder det på 

att Coop inte uppnått specifika mervärden av de attribut som kopplas till varumärket. Med detta 

menar vi att verksamhetens etiska och filantropiska ansvar som enligt Carrolls teori är 

förväntade samt önskvärda aktiviteter, inte haft stärkande effekter på varumärket. Däremot 

menar vi att attribut som kopplas till varumärket, som ”dyrt” och ”inte lika bra service som 

Ica” reducerar värdet kring Coop.  

Studien har undersökt hur Coops hållbarhetsstrategier implementeras på butiksnivå. Det finns 



 49 

en mängd riktlinjer för hur hållbarhet skall implementeras på butiksnivå. Dock framgick det av 

intervjuerna att det var relativt begränsat hur de i praktiken arbetade med Coops 

hållbarhetspolicy. Det är upp till varje butik att implementera denna policy det rådde olika 

uppfattningar hur detta kontrollerades. Hållbarhetschefen förklarade att detta kontrollerades av 

coacher på fältet. Samtidigt påpekade ena butikschefen att det inte förekommer någon kontroll 

över implementeringen. Fokus i butikerna som undersökningen behandlar var framförallt att 

minska matsvinnet. Detta har både en ekonomisk effekt för butikerna men även en effekt på 

miljön. Att det kan påverka resultatet positivt för verksamheten genom att butikerna inte 

kasserar mat i onödan. Det kan vara en anledning till att denna del av den ganska omfattande 

policyn implementerades. Hållbarhetspolicyn som utformats på centralnivå framstod inte 

synnerligt viktigt på butiksnivå, där fokus främst var på försäljning och konkurrenskraftiga 

priser.  

 

Enligt undersökningen har uppfattningen varit att Coop strävar efter att särskilja sig på 

marknaden dels med medlemsnyttan och genom att erbjuda det bredaste ekologiska sortimentet 

i branschen. Positionen Coop eftersträvar är att vara ledande i branschen på hållbar utveckling.  

Dock anser vi att engagemanget i hållbar utveckling inte är en särskiljande strategi, vilket 

stödjs av hållbarhetschefen som förklarade att alla företag i branschen är engagerade i frågor 

kring hållbar utveckling. Medlemsåterbäringen som Coop anser vara verksamhetens unika 

fördel, är ett sätt att differentiera sig från konkurrenter. Dock framstår det att denna unika fördel 

enligt undersökning av konsumenternas åsikter inte framkallat specifika mervärden för 

medlemskap hos Coop. 

Det framkommer att Coop inte lyckats i sin marknadsföring, dels av sina aktiviteter inom 

hållbar utveckling samt den unika fördelen med medlemsnyttan. Detta baseras delvis på att tre 

av konsumenterna inte alls var medvetna om Coops arbete inom hållbar utveckling. Vissa 

värdesatte dock företagets ekologiska sortiment och ansåg att det är viktigt med socialt ansvar 

inom livsmedelsbranschen. Det fanns även åsikter om att Coops engagemang i hållbarhet 

kunde bidra till att stärka varumärket. Vi tolkar att konsumenterna var omedvetna om 

hållbarhetsaktiviteter på grund av brist i kommunikationen. Denna åsikt fanns även internt då 

en butikschef uppfattade att Coops kommunikation varit otillräcklig. För Coop innebär 

bristerna i kommunikation en motgång för företaget. Vilket kan stödjas av författaren 

Ghodeswar (2008) som menar att kommunikationen driver fram ett framgångsrikt varumärke. 

Enligt denna studie har Coop inte lyckats förmedla verksamhetens hållbarhetsaktiviteter till 

konsumenterna för att kunna uppnå fördelar med sitt engagemang inom detta område. 
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I koppling till teorin Corporate Identity är Coops önskade identitet att vara ledande inom 

hållbar utveckling. Denna identitet stämmer inte överens med den identitet vilken 

konsumenterna uppfattade av Coop. Enligt studien bedömdes Coops identitet som otydligt samt 

dyr. Internt verkar identiteten skiljas åt till viss del, då vi uppfattade att hållbarhet inte var 

integrerat i relation till Coops vision på ett önskvärt sätt på butiksnivå. Enligt intervjuerna med 

butikscheferna förekom uppfattningen att de inte var speciellt insatta i begreppet hållbar 

utveckling och Coops engagemang inom detta. Det framkommer även att Coop har fler 

identiteter och att det kan bli problematiskt för företaget. Detta uppstår om konsumenter inte 

tydligt uppfattar vad företaget erbjuder och dess värden. Enligt tidigare forskning avgörs en 

verksamhets identitet av dess intressenter genom kommunikation av den identitet företaget i 

grunden önskar att förmedla samt de löften knutna till varumärket. Detta bedöms sedan utifrån 

hur företaget uppfyller dessa löften enligt intressenterna. 

 

Tidigare forskning framhäver att undersökningar kring socialt ansvar inom företag i relation till 

konsumenternas respons på sådana aktiviteter inte är tillräckligt utvecklade. Vidare förklaras att 

konsumentens val av konsumtion samt deras syn på företaget och dess produkter i relation till 

ett företags engagemang i CSR aktiviteter inte är uppenbara. Slutsatsen enligt denna studie är 

att CSR är väl integrerat i Coops affärside framförallt på central nivå inom organisation. Trots 

att Coop tar socialt ansvar, engagerar verksamheten i hållbar utveckling samt har en affärsidé 

där CSR är väl integrerat, har detta inte stärkt varumärket. Enligt tidigare forskning kan CSR 

aktiviteter stärka varumärket bland intressenter, genom att företaget får ett godare rykte och 

även att öka det finansiella resultatet. Trots Coops engagemang inom CSR har inte detta lett till 

att öka verksamhetens resultat då företaget idag går med stora förluster. Vidare framkom enligt 

denna studie att Coops hållbarhets strategier inte gett upphov till ett godare rykte eller stärkt 

bilden av verksamheten bland de intervjuade konsumenterna. Vi tolkar att om Coop inte blir 

tydligare i sin kommunikation av sina hållbarhetsaktiviteter kommer detta inte att vara en 

avgörande faktor som stärker Coops varumärke. En förbättrad kommunikation skulle innebära 

en godare bild av verksamheten. Enligt tidigare forskning kan CSR underlätta skapandet av 

verksamhetsbilden under uppbyggandet av ett företagsidentitet, dock varierar dessa effekter 

dels beroende på marknadsföringsbudget, bransch och verksamhetens storlek. Vidare är 

kommunikationen betydelsefull eftersom det numera är en standard för företag inom 

livsmedelsbranschen att engagera sig i hållbarhetsaktiviteter. Tidigare forskning hävdar att 

CSR aktiviteter har en god inverkan på konsumenters värdering av varumärket och dess val av 

konsumtion. Uppfattningen enligt denna studie är att trots ett företag agerar som socialt 
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ansvarstagande är detta inte avgörande för konsumenten val av butik eller konsumtion väl inne 

i butik. Utifrån denna studie framkommer det att läget av butiker, kundservice, butiksuttryck 

samt konkurrenskraftiga priser är faktorer som avgör konsumentens vilja att konsumeras. Enligt 

tidigare forskning inom CSR menar en del forskare att det förekommer ett positivt samband 

mellan konsumenters inställning till ett företag och dess CSR aktiviteter. Däremot menar andra 

forskare att detta samband inte är uppenbart, vilket tydligt framgår i denna studie.  
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7. VIDARE FORSKNING  

Under studiens gång förekom idéer om att det vore intressant att göra en liknande studie dock 

med en större andel konsumenter för att få en bättre helhets bild av deras åsikter. Vidare vore 

det även intressant att undersöka hur enbart Coops medlemmar ser på Coop som varumärke 

samt hur de uppfattar medlemsnyttan.Coops har under detta år (2013) infört en rad av 

nya åtgärder för att vända på det ekonomiska förluster. Eftersom att det förekommer debatter 

kring Coop ekonomiska förluster i media vore det intressant att se hur intressenter uppfattar 

varumärket efter åtgärderna införts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

8. KÄLLFÖRTECKNING  

8.1 MUNTLIGA KÄLLOR 

 Jesper Nyholm, Butikschef på Coop Konsum i Farsta 

 Petra Barkman, Butikschef på Coop Nära Södra Station 

 Konsument 1 

 Konsument 2 

 Konsument 3  

 Konsument 4 

 

8.2 SKRIFTLIGA KÄLLOR 

8.2.1 TIDSSKRIFTER 

Abratt, Russell & Kleyn, Nicola (2012). Corporate identity, corporate branding and corporate 

reputations; Reconciliation and integration. European Journal of Marketing, 2012, Vol.46(7/8), 

p.1048-1063  

 

Arendt, Sebastian  & Brettel, Malte (2010). Understanding the influence of corporate social 

responsibility on corporate identity, image, and firm performance. Management Decision, 

Vol.48(10), p.1469-1492. 

 

Belu, Constantin & Manescu, Cristiana (2013). Strategic corporate social responsibility and 

economic performance. Applied Economics, 2013, Vol.45(19), p.2751-2764 

Bhattacharya, C. & Korschun, Daniel & Sen, Sankar (2008).  Strengthening Stakeholder- 

Company Relationships Through Mutually Beneficial Corporate Social Responsibility 

Initiatives, Journal of Business Ethics (2009) 85:257-272  

Carroll, Archie B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral 

management of organizational stakeholders. Business Horizons, Vol.34 (4), pp.39-48  

Hanke ,Thomas & Stark, Wolfgang (2009). Strategy Development: Conceptual Framework on 



 54 

Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics, 85:507–516 

Hildebrand, D & Sen, S & Bhattacharya, CB. (2011). Corporate social responsibility: a 

corporate marketing perspective. European Journal Of Marketing, Vol.45 (9-10), pp.1353-

1364.  

Lee, Mi Eun & Park, Seong-Yeon & Rapert, Molly I & Newman, Christopher L.  (2012). Does 

perceived consumer fit matter in corporate social responsibility issues. Journal of Business 

Research, Vol.65(11), pp.1558-1564 

Lii, Yuan-shuh & Wu, Kuang-wen, May-ching. Doing Good Does Good? Sustainable 

Marketing of CSR and Consumer Evaluations (2013). Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management, Vol.20, pp.15-28  

Marquina Feldman, Percy & Vasquez-Parraga, Arturo Z. (2013). Consumer social responses to 

CSR initiatives versus corporate abilities. Journal of Consumer Marketing, Vol.30 (2), p.100-

111 

Torelli, Carlos J & Monga, Alokparna Basu & Kaikati, Andrew M  (2012). Doing Poorly by 

Doing Good: Corporate Social Responsibility and Brand Concepts. Journal Of Consumer 

Research, Vol.38 (5), pp.948-963. 

Vanhamme, Joëlle & Grobben, Bas. Too Good to be True!” (2009). The Effectiveness of CSR 

History in Countering Negative Publicity. Journal of Business Ethics, Vol.85(), pp.273-283 

Ven, Bert. (2008). An Ethical Framework for the Marketing of Corporate Social Responsibility. 

Journal of Business Ethics, 2008, Vol.82(2), pp.339-352  

Tang, Zhi & Hull, Clyde Eiríkur & Rothenberg, Sandra (2012). How Corporate Social 

Responsibility Engagement Strategy Moderates the CSR–Financial Performance Relationship. 

Journal of Management Studies, Vol.49, pp.1274-1303  

 

 

 

 



 55 

8.2.2 LITTERATUR  

Aaker, David. A & McLoughlin (2007). Strategic Market Managemnet. Uppl. 7e. England: 

Wiley 

Balmer, John, M. T. & Greyser Stephan A (2007). Revealing the corporation: perspectives on 

identity, image, reputation, corporate branding and corporate-level marketing. Great Britain: 

Routledge 

Borglund, Tommy & De Geer, Hans & HAllvarsson, Mats (2009). Värdeskapande CSR: Hur 

företag tar socialt ansvar. Stad: Norstedts Akademiska Förlag 

 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

 

Carroll, Archie. B & Buchholtz, Ann K (2006). Business and Society: Ethics and Stakeholders 

management. Uppl. 6e. United states of America: Thomson 

 

Denscombe, M (2009).Forskningshandboken. 2 uppl, Lund: Studentlitteratur  

 

Grafström, Maria & Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). CSR: Företagsansvar i 

förändring. Malmö: Liber 

 

Morsing, M & Beckmann S. C. (2006). Strategic CSR communication, 1 uppl, Copenhagen: 

DJØF Publishing 

 

Kotler, Philip & Lee, Nancy (2005), Corporate social responsibility: doing the most good for 

your company and your. Hoboken, Nj: Wiley 

Kotler, Philip (2009), Marketing management, European ed.1, Harlow, England , New York, 

Prentice Hall 

 

 

 

 



 56 

8.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR 

Dagens Nyheter: 

http://www.dn.se/ekonomi/skenande-nota-for-coops-kundbonus (2013-03-25) 

 

Coop: 

KF:s Verksamhetsberättelse, 2012 - 

http://www.coop.se/Global/KF/Finansiell%20information/KF_AR12_sv.pdf (2013-03-28) 

 

Kooperativa förbundets stadgar 2012 -  

https://www.coop.se/Global/KF/pdf/KF%20Stadgar/2012-04-18%20KF%20Stadgar.pdf (2013-

05-05)  

 

Coops Hållbarhetspolicy 2012 - 

https://www.coop.se/PageFiles/48999/Coop_policy_h%c3%a5llbar%20utveckling%202012-

09-27.pdf (2013-05-05)  

 

Coop 2013- http://www.coop.se/ (2013-02-29) 

 

Coop bäst på hållbar utveckling- http://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-verksamhet/Hallbar-

utveckling/  (2013-03-18) 

 

KFs ansvar - https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Vara-varderingar/KFs-ansvar/ (2013-

04-19) 

 

Vår värdegrund - https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Kooperativ-samverkan/Vara-

varderingar/ (2013-05-02) 

 

Våra leverantörer - https://www.coop.se/Vart--ansvar/Vara-leverantorer/ (2013-05-02) 

 

Hållbar verksamhet - https://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-verksamhet/ (2013-05-02) 

 

Coop och KF tar ansvar för klimatet -https://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-

verksamhet/Klimatet/ (2013-05-02) 

http://www.dn.se/ekonomi/skenande-nota-for-coops-kundbonus
http://www.coop.se/Global/KF/Finansiell%20information/KF_AR12_sv.pdf
https://www.coop.se/Global/KF/pdf/KF%20Stadgar/2012-04-18%20KF%20Stadgar.pdf
https://www.coop.se/PageFiles/48999/Coop_policy_h%25c3%25a5llbar%20utveckling%202012-09-27.pdf
https://www.coop.se/PageFiles/48999/Coop_policy_h%25c3%25a5llbar%20utveckling%202012-09-27.pdf
http://www.coop.se/
http://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-verksamhet/Hallbar-utveckling/
http://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-verksamhet/Hallbar-utveckling/
https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Vara-varderingar/KFs-ansvar/
https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Kooperativ-samverkan/Vara-varderingar/
https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Kooperativ-samverkan/Vara-varderingar/
https://www.coop.se/Vart--ansvar/Vara-leverantorer/
https://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-verksamhet/
https://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-verksamhet/Klimatet/
https://www.coop.se/Vart--ansvar/Hallbar-verksamhet/Klimatet/


 57 

 

Intressenter - https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Vara-varderingar/Intressenter/ (2013-

05-02) 

 

Vi skogen - https://www.coop.se/Vart--ansvar/Samhallsengageman/Hjalp-till-sjalvhjalp/Vi-

skogen/ (2013-05-02) 

 

We Effect - https://www.coop.se/Vart--ansvar/Samhallsengageman/Hjalp-till-

sjalvhjalp/Kooperation-Utan-Granser/ (2013-05-02) 

 

En hållbar historia - https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Vara-varderingar/En-hallbar-

historia/ (2013-05-02) 

 

Sustainable Brand: 

ICA wins Sustainable Brand Index 2013 - http://www.sb-insight.com/companies-in-

sustainable-brands-2013/406-2/ (2013-05-19) 

 

FN:s Global Compact: 

FN:s Global Compact - http://www.regeringen.se/sb/d/10894 (2013-05-07) 

FN:s Global Compacts 10 principer - http://www.regeringen.se/sb/d/10894/a/109941  

(2013-05-07) 

Ica – International Co- operative Alliance 

http://ica.coop/en/whats-co-op (2013-06-03) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coop.se%2FGlobala-sidor%2FOmKF%2FVara-varderingar%2FIntressenter%2F&h=VAQHRsZvn
https://www.coop.se/Vart--ansvar/Samhallsengageman/Hjalp-till-sjalvhjalp/Vi-skogen/
https://www.coop.se/Vart--ansvar/Samhallsengageman/Hjalp-till-sjalvhjalp/Vi-skogen/
https://www.coop.se/Vart--ansvar/Samhallsengageman/Hjalp-till-sjalvhjalp/Kooperation-Utan-Granser/
https://www.coop.se/Vart--ansvar/Samhallsengageman/Hjalp-till-sjalvhjalp/Kooperation-Utan-Granser/
https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Vara-varderingar/En-hallbar-historia/
https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Vara-varderingar/En-hallbar-historia/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sb-insight.com%2Fcompanies-in-sustainable-brands-2013%2F406-2%2F&h=5AQE-7Edq
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sb-insight.com%2Fcompanies-in-sustainable-brands-2013%2F406-2%2F&h=5AQE-7Edq
http://www.regeringen.se/sb/d/10894
http://www.regeringen.se/sb/d/10894/a/109941
http://ica.coop/en/whats-co-op


 58 

BILAGA 1 

Intervjufrågor – Hållbarhetschefen 

 
Frågor angående Coop och Hållbarhet. 

 

1. Anser ni att det stärker Coop varumärke att engagera sig i hållbar utveckling och på 

vilket sätt stärker det ert varumärke gentemot era konkurrenter på marknaden, då det är 

en relativt homogen bransch?  

 

2. Finns det någon form av kontroll över hur Coops hållbarhets policy (som baseras på 

Kf:s hållbarhets policy) implementeras på butiksnivå, då det är upp till varje förening 

och bolag att se till så att detta utförs och även följer upp detta? 

 

3. Med tanke på Coops historia som en kooperation och det tidiga samhällsansvar som 

företaget tagit, kan detta leda till att det finns högre etiska krav hos konsumenter och 

samhället på er organisation? 

 

4. Vad anser ni kan vara nackdelarna för en organisation med fokus på 

hållbarhetsutveckling/hållbarhetsstrategier, tror ni att effekten av negativ publicitet blir 

enklare eller svårare att hantera? 

 

5. I verksamhetsberättelsen 2012 tar ni upp att fokus på er nya varumärkesplattform med 

medlemmarna/ ägaren i fokus ska skapa en tydligare bild av Coops unika fördelar. Tror 

du att Coops ”interna” identiteten skiljer sig från hur utomstående uppfattar Coops 

identitet? 
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BILAGA 2 

Intervjumall – Butikschefer 

Hållbar utveckling: 

1. På Coops hemsida framgår det att man arbetar aktivt med hållbar utveckling, på vilket 

sätt arbetar ni med detta i butiken?  

 

2. På vilket sätt implementerar ni Coops hållbarhetspolicy? 

 

3. Finns det någon kontroll uppifrån för hur ni implementerar den hållbarhetspolicy som 

finns?  

 

4. Uppfattar ni det som att det är viktigt för kunden att ni visar att ni som företag tar etiskt 

ansvar)? 

 

5. Hur viktigt tror ni att det är för butiken och Coop att frivilligt engagerar sig i aktiviteter, 

såsom sponsring, samarbete med lokala organisationer och andra organisationer i 

samhället? Ex melodifestivalen, vi skogen. Vilken bild ger det av Coop?  

 

Identitet: 

Hur skulle ni beskriva Coops identitet? 

 

Coops Varumärke: 

• Vilka anser ni är era lojala kunder? 

• Är medlemsnyttan (återbäringen) ett sätt att ska lojala kunder? 

• Vad har varit betydelsen av återinförandet av medlemsnyttan för er butik? 

• På vilket sätt “marknadsför” ni denna medlemsnytta i era butiker? 

• På vilket sätt upplyser ni om konsumenter om er hållbar utveckling i butiken 

• Vad associerar ni med Coops varumärke? 

• Vad tror ni att kunderna associerar Coops varumärke med? 

•  Tror ni att konsumenter i större utsträckning associerar Coop med socialt ansvar än 

andra inom er bransch? 

• Anser ni att det stärker Coops varumärke att engagera sig i hållbar utveckling (det vi i 

uppsatsen tolkar som Corporate Social Responsibility), och på vilket sätt stärker det ert 

varumärke gentemot era konkurrenter på marknaden? 
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BILAGA 3 

Intervjuguide till Konsumenter 

 
Frågor angående Coop och Hållbarhet  

 Tycker ni det är viktigt att livsmedelsbranschen tar socialt ansvar gentemot 

samhället? 

 Coop arbetar aktivt med hållbar utveckling, på vilket sätt känner du som 

konsument till detta? 

 Anser ni att Coop tar tillräckligt med ansvar? 

 Tycker ni det är viktigt att Coop tar etiskt ansvar gentemot samhället? 

 Vet ni några aktiviteter som Coop frivilligt engagerar sig i, såsom sponsring, 

samarbete med lokala organisationer och andra organisationer i samhället?  

Identitet  

 Hur uppfattar ni Coops företagsidentitet? 

Medvetenhet- På vilket sätt kommer ni i kontakt med Coops varumärke? 

 

 Beskriv vilka källor som har haft störst inflytande på era associationer med varumärket? 

 

Associationer 

 Vad associerar ni med Coops varumärke? 

 Associerar ni Coop med socialt ansvar mer än andra inom samma bransch? 

 

Lojalitet 

• Är ni medlem? Varför/ Varför inte? 

Om konsumenten är medlem: 

 Är medlemsnyttan (återbäringen) anledningen till att ni är kund hos Coop? Tycker du 

Medlemsnyttan är en anledning till att bli medlem hos Coop idag? 

 Har ni uppfattat vad Coop menar med medlemsåterbärning? (beroende på om de är 

medlem eller inte) 

 Tycker ni Coop “marknadsför” fördelarna av medlemskap tillräckligt? 

 Känner ni till att Coop fått utmärkelsen som Sveriges mest hållbara varumärke under 

åren 2011 och 2012? 
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Kvalitet 

• Förknippar ni Coops varumärke med kvalitet? I större utsträckning än andra inom 

samma bransch? 

 

Slutfråga 

 Anser ni att det stärker Coops varumärke att engagera sig i hållbar utveckling? På vilket sätt 

stärker det Coops varumärke gentemot deras konkurrenter på marknaden? 

 

 

 


