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Abstract 

 

Title Det gröna vinet - en studie om svenska vinimportörers relation till CSR 

Date 2016-08-18 

 

Course Bachelor Thesis, Organization theory 

Authors Céline de Tavernier and Adam Henriksson  

Background Because of increased awareness in society and greater demands from 

consumers, CSR has become increasingly relevant. Systembolaget has 

introduced a code of conduct for its suppliers. Since 2013 sales of 

organically produced beverages increased significantly at Systembolaget. 
 

Keywords CSR, legitimacy, implementation, wine importer. 
 

Purpose The purpose of the study is to identify how CSR characterizes the wine 

industry and to identify how wine importers implement CSR. 

 

Method A qualitative deductive research approach with interviews with four wine 

importers to collect data. 

Theory The study is based on previous research and theories from several different 

periods. The most important theories that have been used are Four phases 

for implementing CSR, Institutional theory and Four challenges in the 

implementation of CSR. 

 

Research question This study aims to answer the following questions: How did 

Systembolaget’s membership in BSCI affect Swedish wine importers? 

What incentives and approaches have wine importers to implement, 

develop and improve CSR activities? What is Swedish wine importers 

view on CSR and BSCI? 

 

Conclusions The study has resulted in several conclusions: wine importers must adapt to 

the norms and values of the community to be legitimate, CSR is a part of 

this. CSR is going towards being institutionalized in the industry. Best 

practices in CSR implementation has not been possible to identify. Trust 

and relationship has been identified as key factors between wine importers 

and wine producers. 
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Sammanfattning 

 

Titel Det gröna vinet - en studie om svenska vinimportörers relation till CSR 

Datum 2016-08-18 

 

Författare Céline de Tavernier och Adam Henriksson  

Bakgrund På grund av ökad medvetenhet i samhället och högre krav från konsumenter, 

har CSR blivit allt mer aktuellt. Systembolaget har infört en uppförandekod 

för sina leverantörer. Sedan 2013 har försäljningen av ekologiskt producerade 

drycker ökat markant hos Systembolaget. 

 

Nyckelord CSR, legitimitet, implementering, vinimportör. 
 

Syfte Syftet med studien är att identifiera hur CSR präglar vinbranschen samt att 

identifiera hur vinimportörer implementerar CSR. 

 

Forskningsfrågor Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: Hur påverkade 

Systembolagets medlemskap i BSCI svenska vinimportörer? Vilka 

incitament och tillvägagångssätt har vinimportörer för att implementera, 

utveckla och förbättra CSR-arbetet? Hur ser svenska vinimportörer på 

CSR och BSCI? 

 

Metod Kvalitativ och deduktiv ansats där intervjuer med fyra vinimportörer använts 

för datainsamling. 

Teori Studien grundar sig i tidigare forskning och teorier från flera olika 

tidsperioder. De mest centrala teorier som använts är Fyra faser för 

implementering av CSR, av Maon et al. (2010), Institutionell teori samt Fyra 

utmaningar vid implementering av CSR. 

 

Slutsatser Studien har visat att vissa vinimportörer och vinproducenter sedan en längre 

tid arbetat med hållbarhetsfrågor, utan att kalla det för hållbarhet. 

Hållbarhetsfrågor har på senare år blivit allt mer omtalat och fått mer 

uppmärksamhet i media. Studiens övergripande slutsatser lyder följande: 

Vinimportörer måste anpassa sig till de normer och värderingar som finns i 

samhället för att vara legitima, CSR är en del av dessa. CSR 

institutionaliseras i branschen. Bästa tillvägagångssätt vid CSR-

implementering har inte gått att identifiera. Tillit och relation har identifierats 

som en nyckelfaktor mellan vinimportörer och vinproducenter.  
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Ordlista 

 

CSR: Corporate Social Responsibility kan översättas som företags samhällsansvar. I studien 

används förkortningen CSR synonymt med begreppet hållbarhetsarbete. 

 

Hållbarhetsarbete: Innebär enligt Bruntlandkommissionen att man tillfredsställer dagens behov 

utan att riskera kommande generationers behov. I studien syftar begreppet “hållbarhetsarbete” 

till aktivt arbete hos organisationer för att inte ha en negativ inverkan på kommande 

generationer. 

 

BSCI (Business Social Compliance Initiative): är ett ledande affärsdrivet initiativ som arbetar 

för att förbättra arbetsvillkoren i världen (BSCI 2016). När författarna i uppsatsen talar om BSCI 

syftas det på Systembolagets medlemskap i organisationen och är den uppförandekod som 

Systembolaget införde 2012. 

 

Uppförandekod: En uppförandekod är riktlinjer för hur en organisation ska arbeta på ett etiskt 

riktigt sätt. En sådan kod kan vara uppsatt av organisationen själva eller av en extern intressent. 

 

Code of Conduct: Svenska översättningen är uppförandekod. I studien syftas detta begrepp till 

den uppförandekod BSCI utformat. Vinproducenter måste godkänna och skriva under code of 

conduct för att få arbeta med svenska vinimportörer. 

 

Riskområde/Riskland: Område som löper större risk att utsättas för missförhållanden, främst 

på grund av länders bristande lagkrav på mänskliga rättigheter, men även områden med hög risk 

för korruption. 

 

Legitimitet: Legitimitet uppnås genom att en organisation lever upp till samhällets normer och 

värderingar 
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1. Inledning 

Med en bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion kommer ni som läsare att bli introducerade i 

ämnet. Vidare presenteras syfte, forskningsfråga med tillhörande undersökningsfrågor och till sist 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Vad är CSR? 

Corporate Social Responsibility, CSR, även här kallat hållbarhet, är ett uttryck som berör 

företagens ansvar och roll i samhället, vilket länge har varit öppet för diskussion, och idéer om 

detta har ändrats över tiden (Grafström et al. 2008). Synen på företags ansvarsområden har 

genom tiderna skiftat och fortsätter ständigt att förändras. Milton Friedman hävdade 1970 att 

företags främsta syfte och ansvar var att vara vinstdrivande och på så vis tillfredsställa sina 

ägare. Företagens ansvar, menade Elkington ligger i fler dimensioner än ekonomiska, han 

myntade begreppet “Triple Bottom Line”, som också tar in socialt och miljömässigt ansvar 

(Elkington 1998, se Crane & Matten 2007). Enligt Elkington (se Grankvist 2012) är det lika 

viktigt för företag att redovisa sina miljömässiga resultat som ekonomiska, då naturresurser är en 

ändlig tillgång. Det tredje och sista ansvaret enligt Triple Bottom Line är det sociala, som 

innebär en social rättvisa. Denna aspekt är relativt ny och har haft en tendens att hamna i 

periferin av de andra två aspekterna (Scott, Park & Cocklin 2000, se Crane & Matten 2007). 

Crane och Matten (2007) menar att det i nutid kan vara svårt att förvänta sig att företag agerar 

hållbart på samtliga tre faktorer, men att det är viktigt att förstå hållbarhetens fullständiga 

potential. Elkington (1998, se Crane & Matten 2007) föreslår att Triple Bottom Line inte 

handlar om att etablera tekniker för att uppnå hållbarhet i de tre dimensionerna, utan mer om att 

informera organisationer hur de uppfattar sin verksamhet och hur de agerar. 

 

Grankvist (2012) menar på att företag ursprungligen haft tre huvudsakliga ansvarsområden, som 

Elkingtons TPL förespråkat. Dessa är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det 

ekonomiska ansvarstagandet berör företags ansvar gentemot aktieägarna samt att verksamheten 

ska vara vinstdrivande för att säkra sin position på marknaden. Syftet med det miljömässiga 

ansvarstagandet är att man bör arbeta med ett långsiktigt miljötänkande. Verksamheten ska 

drivas på ett sätt som inte har en skadlig påverkan på planeten och dess naturresurser. Det sociala 

ansvarstagandet innebär att ta hänsyn till övriga människors hälsa och välbefinnande vid 

drivandet av en verksamhet (Grankvist 2012). För att verksamheten ska ha en långsiktig 

hållbarhet behöver både den miljömässiga och den sociala aspekten vara kopplade till den 

ekonomiska. Grankvist menar dock att det ibland kan uppstå konflikt mellan dessa och att då en 

fjärde aspekt uppenbarar sig, etiskt ansvarstagande (Grankvist 2012). Ett exempelområde där de 

tre första områdena inom CSR inte räcker till för att mäta hållbarhet är genmanipulation. Det är 

svårt att avgöra genmanipulationens hållbarhet utifrån miljömässigt, socialt eller ekonomiskt 

ansvarstagande, det etiska ansvarstagandet har en avgörande roll för frågor av denna typ 
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(Grankvist 2012). Grankvist menar att företag måste fokusera på samtliga aspekter och inte 

försumma någon av dem. Organisationer som endast fokuserar på de ekonomiska aspekterna 

löper stor risk att uppfattas som giriga, vilket med tiden kommer leda till att deras 

attraktionskraft minskar (Grankvist 2012). 

 

Gro Harlem Brundtland, före detta statsminister i Norge, skapade i slutet på 80-talet tillsammans 

med FN en kommission för miljö och utveckling, där deras nyckelord var hållbarhet. Denna 

kommission, kallad Brundtlandkommissionen, hade som uppgift att komma fram till en 

gemensam definition av vad som definieras som tillväxt som inte skadar planeten. 

Kommissionen kom fram till följande definition av begreppet hållbar utveckling: 

 

“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  

Grankvist (2012) 

 

1.1.2 Etik och alkohol 

I Sverige finns Alkohollagen som styr hur försäljning av alkohol får utföras och där ingår bland 

annat tre försäljningsregler: 

● “Den som inte har fyllt 20 år får inte handla på Systembolaget” 

● “Den som är märkbart påverkad för inte handla på Systembolaget” 

● “Systembolaget får inte sälja till någon vid misstanke om langning” 

(Systembolaget 2016) 
 

Systembolagets samhällsuppdrag är att sälja med ansvar, där exempelvis de tre 

försäljningsreglerna ska följas. Vid inköpsprocessen analyseras trender och insikter från deras 

omvärld. Vid byggandet av sortimentet tas hänsyn till kundernas efterfråga. Systembolagets 

kunder har fått ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor de senaste åren, vilket har ställt höga krav 

på Systembolaget för att kunna anpassa sortimentet till kundernas önskemål (Systembolaget 

2016). Vidare vid inköpsprocessen råder en strikt märkesneutralitet, vilket innebär att 

Systembolaget ska vara transparenta, icke-diskriminerande och objektiva. Detta innebär att de tar 

bort varumärket samt flaskorna vid urvalsprocesser för att inte påverkas av annat än sensoriken, 

att samtliga leverantörer ska behandlas lika och att inköpsvillkoren är samma för samtliga 

leverantörer (Systembolaget 2016). 

 

“I takt med att fler och fler konsumenter vill göra positiv skillnad för miljö och klimat, så ökar 

trycket utifrån. Det brukar vara en katalysator för förändring.” 

Westin (2016) 
 

Systembolagets hållbarhetsstrateg Susanna Westin menar att hållbarhet är aktuellt inom många 

branscher och med den ökade medvetenheten i samhället, ökar kraven på organisationers 

hållbarhetsarbete. 

“Alkohol kan vara en njutning men kan också skada direkt och indirekt” 

Gerger (2016) 
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Magdalena Gerger, Systembolagets VD menar att alkohol kan vara skadligt och att 

Systembolaget därför har ett ansvar för hur produkterna säljs och konsumeras. Inom 

vinbranschen är hållbarhetsarbete och ansvarstagande mycket aktuellt då det rör sig om 

jordbruksprodukter, samt alkohol som har en stor samhällspåverkan (Systembolaget 2016). 

Kunderna förväntar sig idag ekologiska och etiska produkter inom vinbranschen. Det leder till en 

bättre miljö, samt bättre arbetsförhållanden för de som arbetar på odlingarna (Systembolaget 

2014). 

 

Systembolaget har leverantörer över hela världen, butiker över hela Sverige och deras 

hållbarhetsarbete går ut på att ha en positiv påverkan på samhället i Sverige och övriga länder 

(Systembolaget, 2016). För att lättare kunna kontrollera och ställa krav på sina olika 

samarbetspartners, har Systembolaget gått med i BSCI. 

 

1.1.3 Vad är BSCI? 

BSCI, Business Social Compliance Initiative, är en organisation som har tagit fram en 

uppförandekod. Systembolaget, deras leverantörer och underleverantörer måste sedan 

Systembolaget och övriga nordiska alkoholmonopol valde att bli medlemmar i organisationen år 

2012, följa koden. Uppförandekoden bygger bland annat på FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter, den används även av övriga nordiska alkoholmonopol. Koden innehåller exempelvis: 

 

● Friheten om att få ansluta sig till fackförening 

● Diskriminering tolereras ej 

● Barnarbete tolereras ej 

● Hälsa och säkerhet 

● Miljöskydd 

● Affärsetik 

 

Då de nordiska alkoholmonopolen i många fall använder gemensamma leverantörer, har de alla 

samma uppförandekod vilket underlättar uppföljning och gemensamma kontroller kan utföras 

(Systembolaget, 2016). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Ökade yttre påtryckningar på organisationer angående deras sociala ansvarstagande har medfört 

att det sociala ansvarstagandet blivit ett sätt för företag att uppnå legitimitet. Legitimitet uppnås 

genom att en organisation lever upp till samhällets normer och värderingar (Palazzo & Scherer 

2006). Företag verksamma inom branscher som är mer utsatta för kritik på grund av den 

inneboende karaktären i verksamheten, till exempel alkohol och vin, kan behöva engagera sig i 

högre nivåer av CSR-aktiviteter för att blidka en mängd olika intressegrupper och för att 

uppfattas som legitima (Bhattacharya och Sen 2004). Denna typ av kompensationsbeteende kan 

ses som “greenwashing”, vilket innebär att organisationer engagerar sig i olika typer av arbeten 
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för att ses i bättre dager (Greenwashingindex 2016). 

 

 

I ovan figur, visas en graf på Systembolagets försäljningsandel av ekologiska produkter i volym 

(%) av total försäljning år 2005-2015, samt målet för år 2020. Studerar vi grafen ser vi tydligt att 

utvecklingen av systembolagets försäljning av ekologiska produkter ökat kraftigt sedan 2013. Det 

uppsatta målet på 10 % ekologiskt sattes år 2011, och beräknas att uppnå redan under år 2016 

(Systembolaget 2015). 

 

Då försäljningen av ekologiska och rättvisemärkta produkter ökar, ökar även kraven på 

ansvarstagande hos företag. Konsumenter har börjat ta för givet att produkter inte har blivit 

framställda genom barnarbete och dylikt (Grankvist 2012). Detta innebär att organisationer 

måste arbeta med Corporate Social Responsibility för att möta konsumenternas krav och 

förväntningar. 

 

På grund av komplexiteten av CSR, menar Metcalf och Benn (2012), att även hanteringen av detta 

område blir komplext att styra över. Dessa forskare menar även på att företagens hållbarhetsarbete 

handlar om komplex problemlösning, snarare än mänskliga moraliska beslutsfattanden. 

 

Enligt Linnenluecke et al. (2007, se Metcalf & Benn 2012), finns en “black box” om hur 

implementering av CSR bör gå till. Rodriguez et al. (2006, se Cruz & Boehe 2010) beskriver att 

det finns ett tomrum om hur implementering av CSR, både nationellt och multinationellt kan och 

bör gå till. Här har författarna identifierat en forskningslucka och valt att fokusera på 

implementering av CSR inom vinbranschen, efter att en uppförandekod införts i branschen. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att identifiera hur vinbranschen präglas av CSR samt att identifiera hur 

vinimportörer implementerar CSR. 

 

Figur 1, Ekologisk andel av försäljning, Systembolaget 2015. Källa 

Systembolaget 2016 
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Vidare syftar studien till att svara på följande undersökningsfrågor: 

● Hur påverkade Systembolagets medlemskap i BSCI svenska vinimportörer? 

● Vilka incitament och tillvägagångssätt har vinimportörer för att implementera, 

utveckla och förbättra CSR-arbetet? 

● Hur ser svenska vinimportörer på CSR och BSCI? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien omfattas av vinimportörer som är leverantörer till Systembolaget, som tillsammans 

levererar 33,3 % av vinerna hos Systembolaget (BK Wine Magazine 2014). Avgränsning har 

skett till att intervjua de hållbarhetsansvariga på företagen eller motsvarande tjänst. Studien var 

även avsedd att undersöka medarbetare hos respektive företag, men detta fick avgränsas bort på 

grund av tidsbrist hos både företagen och hos författarna. 

 

Undersökningen har avgränsats till att undersöka fyra svenska vinimportörer som är leverantörer 

till Systembolaget för att samtliga respondenter ska ha ett CSR-arbete, då det kommit till 

författarnas vetskap att inte samtliga vinimportörer i Sverige arbetar med CSR, om de inte är 

leverantörer till Systembolaget och omfattas av deras uppförandekod. 

 

Vi avser inte att beakta greenwashing i denna uppsats. 

 

 

  



Det gröna vinet  de Tavernier & Henriksson 

VT-16   

13 

 

2. Metod 

I metodavsnittet presenteras valet av forskningsdesign och forskningsmetod. Studiens 

urvalskriterier och tillvägagångssätt vid datainsamling presenteras och avslutningsvis 

presenteras kritik över de källor som studien baserats på samt kritik över den metod som 

applicerats. 

 

2.1 Metodologi 
 

När en forskare ska välja metod för en studie bör denne fråga sig vilken metod som är den bäst 

lämpade för uppgiften (Denscombe 2016). I denna studie ville författarna veta hur vinimportörer 

på den svenska marknaden har implementerat och fortsatt att arbeta med CSR i organisationen. 

Valet föll därmed på att intervjua respektive bolags hållbarhetsansvarig, alternativt annan 

liknande post med insyn i företagets hållbarhetsarbete. Det naturliga valet blev därmed 

kvalitativa intervjuer. I första hand ville forskarna arrangera personliga intervjuer, då dessa är 

lätta att styra och kontrollera (Denscombe 2016). Empirin från intervjuerna har sedan analyserats 

mot de teorier som studien har valt att beakta. 

 

2.1.1 Fallstudie 

Enligt Bryman & Bell (2013) är en fallstudie en forskningsdesign där ett fall analyseras 

ingående och detaljerat. Vid studier ämnade besvara frågor om helhetsperspektiv och för att 

förklara processer, är fallstudier lämpliga att använda (Patel & Davidson, 2003). Enligt 

Denscombe (2016) är syftet med fallstudier att generalisera utifrån specifika studier och använda 

dessa för småskaliga projekt. Denscombe (2016) menar vidare att för att ett fall ska kunna 

klassificeras som ett fall behöver det vara väl begränsat och vara helt fristående och 

kontextoberoende. I en fallstudie finns fokus på mer än vad som händer, utan också på varför det 

händer, med fokus på relationer och processer. Eisenhardt (1989, se Denscombe 2016), 

beskriver: 

 

“Fallstudien är en forskningsstrategi som fokuserar på att förstå den dynamik som finns i en 

enskild inramning.” 

 

Fallstudier uppmuntrar forskare till att använda olika typer av data för att kunna få en helhetssyn 

av ämnet, vilket har anammats i denna studie. Enligt Denscombe (2016) uppmuntrar en fallstudie 

användandet av flertalet metoder och flertalet datakällor vid empirisamlingen. I denna studie har 

empiri hämtats från fyra olika källor, studien faller därmed in som en fallstudie. I studien har en 

så kallad teoriprövande undersökningsenhet applicerats. Detta innebär att fall har valts ut med 

avseende på tidigare teorier för att kunna både pröva och bygga dessa teorier. 
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2.1.2 Fenomenologi 

Enligt Denscombe (2016) är fenomenologi ett paraplybegrepp som innefattar beskrivning av ett 

fenomen snarare än en analys, och en tolkning snarare än en mätning. Djupintervjuer har 

tillämpats i studien vilket enligt Denscombe (2016) används med fördel inom fenomenologisk 

forskning. Fenomenologi används i studien för att kunna beskriva vad som sker och tolka detta 

utifrån tidigare forskning inom vinbranschen, inom implementering av CSR och om samband 

mellan CSR och ekonomiska faktorer. Fenomenologi är enligt Denscombe (2016) en studie för 

att förstå “tingen i sig” utifrån hur människor upplever dessa ting. Då studiens syfte innefattar att 

undersöka hur vinbranschen präglas av CSR, kommer de intervjuade få ge sin infallsvinkel om 

vad CSR är för vinbranschen. 

 

 

2.2 Forskningsansats 
 

Författarna av uppsatsen har använt sig av en kvalitativ empiriinsamling med en deduktiv 

komparativ ansats. Två intervjuer utfördes fysiskt på respektive företags kontor, en intervju på 

telefon och en intervju via mail. Alla intervjuer utgick från ett prestrukturerat frågeformulär som 

finns bifogat i Bilaga 2. 

 

Studien har utförts med en deduktiv ansats där forskarna har utgått ifrån befintliga teorier och 

applicerat dessa på insamlad data (Bryman & Bell 2013). Vid analys av empirin i studiens femte 

kapitel har forskarna utgått från teorierna som presenteras i teorikapitlet. Bryman och Bell (2013) 

identifierar en komparativ design som jämför två eller flertalet fall (Bryman & Bell 2013). 

Författarna i studien har studerat och intervjuat fyra stora vinimportörer som verkar på den 

svenska marknaden. Författarna har sedan urskilt likheter och olikheter gällande hur de fyra 

vinimportörerna har implementerat och fortsatt att arbeta med CSR. Dessa har analyserats med 

hjälp av tidigare forskning och teorier. 

 

 

2.3 Urvalskriterier 
 

Populationen av en studie är samtliga enheter som forskarna gör sitt urval ifrån (Bryman & Bell, 

2013). I Sverige finns kring 800 registrerade importlicenser (BK Wine Magazine 2016) och 

dessa utgör studiens population. I den första urvalsprocessen fanns alla svenska vinimportörer 

med i studiens population. Studiens författare sökte minst två svenska vinimportörer som 

empiriskt underlag gällande deras implementering och fortsatta arbete med CSR. Första 

kontakten med potentiella företag skedde mellan 5-7 april 2016 då flertalet importörer 

kontaktades via både mail och telefon. De kontaktade vinimportörerna var hemmahörande över 

hela Sverige, emellertid är studiens intervjuade vinimportörer alla hemmahörande i Stockholm 

och dessa fick välja vilken intervjuform de föredrog. Forskarna kom snabbt till insikt att de 

mindre importörerna hade nästintill obefintliga CSR-arbeten, då BSCI-kraven endast gäller för 

de importörer som levererar till Systembolaget. Detta avgränsade populationen till 
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Systembolagets leverantörer. Studien har tillämpat ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de 

första som varit intresserade har intervjuats (Denscombe 2016). Urvalet för studien blev fyra 

vinimportörer som arbetar aktivt med CSR och berörs i högsta grad av Systembolagets 

medlemskap i BSCI, då de är bland de tio största vinleverantörerna till Systembolaget. 

 

 

2.4 Datainsamling 
 

Studiens empiri består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra av de största 

vinimportörerna på den svenska marknaden. De intervjuade fick svara på prestrukturerade 

frågor som de fick ta del av före intervjuerna. Maon et al:s teori (2009) bestående av fyra faser, 

hur organisationer ska utforma och implementera CSR, har varit till grund för utformandet av 

studiens intervjufrågor och finns bifogad i Bilaga 1. 

 

Intervjuerna ägde rum under vecka 15 och 16, 2016. En intervju skedde via mailkorrespondens, 

en via telefon och de övriga två på respektive företags egna kontor i Stockholmsområdet. De tre 

muntliga intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Total inspelad intervjutid 

uppgick till ungefär tre och en halv timme, vilket resulterade i en transkriberingstid på närmare 

18 timmar. Därefter strukturerades all empiri och relevant data togs fram, som sedan nyttjats i 

empirikapitlet. 

 

I slutskedet av uppsatsen fick respektive intervjuad vinimportör ta del av den empiri som skulle 

behandlas för ett korrektur och säkerställande att information inte hade missförståtts, en 

respondentvalidering (Bryman & Bell 2013). Detta skedde mellan den 18 och 24 maj 2016. 

 

I enighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer har forskarna kontrollerat med respondenterna att 

informationen får nyttjas i den utsträckning som av forskarna varit önskvärt. Samtliga 

respondenter har godkänt att deras egna namn samt företagsnamn står angivet i studien. 

 

 

2.5 Källkritik 
 

Studiens empirisamling har skett genom intervjuer med respektive vinimportörs 

hållbarhetsansvarig, eller med den som har ansvaret för organisationens hållbarhetsfrågor. Dessa 

bör därför antas ha god insyn i företagets hållbarhetsarbete. Det är svårt att kontrollera 

sanningshalten i en kvalitativ intervju då intervjufrågorna berör den intervjuades egna 

uppfattningar och erfarenheter (Denscombe 2016). Det finns enligt Denscombe (2016) åtgärder 

som kan vidtas för att styrka informantens svar, emellertid finns inget tillvägagångssätt som är 

helt vattentätt. Han menar att forskaren bland annat bör kontrollera den intervjuades svar med 

andra källor. Forskaren bör tillämpa en så kallad respondentvalidering där den intervjuade 

kontrollerar att informationen forskaren tagit in är korrekt. I denna studie har de intervjuade fått 

kontrollera att författarna har uppfattat angivna svar korrekt. Vid felaktig tolkning av information 

har sedermera svaren korrigerats. 
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Studiens teoretiska referensram är delvis hämtad ur vetenskapliga artiklar, vilket enligt Torsten 

Thurén (2013) är en tillförlitlig källa. Han motiverar det med att forskaren bakom den 

vetenskapliga artikeln besitter en expertis inom området, vilket gör den till trovärdig källa. 

Genom studien har litteratur i form av böcker också tillämpats. Dessa böcker är godkänd 

kurslitteratur på Södertörns Högskola vilket ger dem trovärdighet.  

 

2.6 Metoddiskussion 
 

En pilotstudie hade kunnat säkerställa intervjufrågornas träffsäkerhet samt minimera risken för 

överflödiga intervjufrågor. Författarna önskade att tillämpa en pilotstudie, men den uteblev i 

huvudsak av tidsbrist. Vid insamling av empiri upplevde författarna att intervjuerna som ägde 

rum på företagens respektive kontor var givande, då följdfrågor kom naturligt och ett djup fanns i 

respondenternas svar. Telefonintervjun gav också utrymme för följdfrågor, dock hade 

respondenten själv valt telefonintervju före ett fysiskt möte. Det medföljde en mer tidspressad 

intervju än de två fysiska, denna tog 30 minuter, medan de fysiska tog närmare två timmar 

vardera. Den fjärde datainsamlingen ägde rum i form av mailintervju. 

Detta sätt är inte att föredra, men det var det enda sättet att få svar på frågorna på grund av 

tidsbrist hos respondenten. Här var möjligheten för diskussion eller dialog begränsad men 

följdfrågor kunde ställas. Då följdfrågor ställdes, fick författarna mer information om 

organisationen och fick därmed svar på ställda frågor. 

 

Validitet och reliabilitet mäter en studies tillförlitlighet, och hur pass bra svaren överensstämmer 

med de frågor som ställts. Att mäta en studies validitet och reliabilitet har ett högre värde och 

intresse i en kvantitativ studie, än i en kvalitativ, då begreppen enligt många forskare inte är lika 

mätbara i en kvalitativ studie (Bryman & Bell 2013). I en kvantitativ studie är reliabilitet och 

validitet viktiga för att mäta kvaliteten i undersökningen, men inom den kvalitativa forskningen 

ifrågasätter vissa forskare relevansen av begreppen. Bryman och Bell (2013) menar på att en 

mätning inte är det primära intresset för kvalitativa forskare, vilket resulterar i att betydelsen av 

att mäta validiteten i en kvalitativ studie ifrågasätts (Bryman & Bell 2013). 

 

Vissa forskare inom den kvalitativa forskningen talar istället om andra begrepp (Bryman & Bell 

2013). Guba & Lincoln (1994, se Bryman & Bell 2013) föreslår inom den kvalitativa 

forskningen kriterier de anser grundläggande. Motsvarande till den kvantitativa forskningens 

reliabilitet och validitet inom kvalitativa studier menar de vara begreppet trovärdighet 

(“trustworthiness”). Trovärdigheten har de delat in i fyra olika delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. En respondentvalidering har tillämpats i studien, 

vilket höjer tillförlitligheten, interna validiteten (Bryman & Bell 2013). Studiens respondenter 

har samtliga fått se över, ändra och godkänna studiens tilltänkta empiri, för att säkerställa att all 

information uppfattats korrekt. Överförbarheten i studien, vilket motsvarar extern validitet, 

syftar till djupet i studien. I en kvalitativ studie studeras en grupp individer med liknande 

kompetens och studiens överförbarhet mäter hur pass bra empirin går att generalisera (Bryman 
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& Bell 2013). I studien har respektive hållbarhetsansvarig, eller liknande, intervjuats hos fyra 

svenska vinimportörer. Ett större antal informanter hade givit studien en högre generaliserbarhet. 

Pålitlighet, kan relateras till kvalitativa forskningens reliabilitet. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades i sin helhet. Utifrån detta sammanställdes sedan empiriavsnittet vilket 

studiens samtliga intervjuade sedan fått möjlighet att läsa. De fick ändra och godkänna texten för 

att säkerställa att den stämmer överens med verkligheten, vilket ger studien en högre pålitlighet 

än om den inte genomgått en respondentvalidering. Slutligen, med konfirmering, menar Guba 

och Lincoln (1994, se Bryman & Bell 2013) att en forskare i utförandet av studien inte har lagt 

in några personliga värderingar. Det har i denna studie inte förekommit några egna värderingar 

förrän i kapitel 7, “Egna reflektioner och förslag till vidare forskning”. 

 

Att ta i beaktning vid bedömandet av studiens trovärdighet är att en av de fyra vinimportörerna 

dessutom är en producerande aktör. Det kan ha påverkan på hur respondenten ser på ämnet och 

att denne tar produktionen i beaktande vid besvarande av frågorna. Detta innebär att dennes svar 

kan skifta från de andras, då denne har andra förutsättningar. Den intervjuade är aktör på den 

svenska marknaden och produktionen ligger i Finland, vilket innebär att en direkt koppling 

mellan respondenten och produktionen finns, men bör ändå tas i beaktning vid studiens 

trovärdighet. 

 

Då studiens empiri består av vinimportörer som är några av Systembolagets största leverantörer 

och därmed omfattas av BSCI:s uppförandekod, är studiens resultat inte generaliserbart för  mindre 

importörer eller de som inte säljer till Systembolaget.   
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som består av tidigare forskning 

samt teorier. Kapitlet avslutas med en teorisyntes, där tidigare forskning och teorier avgränsas 

och redogörs för hur de kommer att appliceras i studien. 

 

 

3.1 Tidigare CSR-forskning 
 

Forskning om hur Corporate Social Responsibility fungerar och påverkar samhälle och 

näringsliv har gjorts under flera årtionden, däremot är inte alla forskare överens om där finns en 

stark koppling eller ej. 

 

“There is growing recognition that good ethics can have a positive economic impact 

on the performance of firms” 

- Joyner och Payne (2002) 
 

Joyner och Payne (2002) menar att studier visar på att god etik också medför en framgångsrik 

verksamhet. De gjorde en studie där de försökte identifiera kopplingen mellan värden, affärsetik, 

socialt ansvar och CSR. De hänvisar till att det finns många forskare som menar att det är slöseri 

med tid och resurser att försöka koppla socialt ansvarstagande till ekonomiska faktorer, vilket de 

håller med om. Däremot påpekar de att förändring kan göras i större utsträckning om det går att 

påvisa ekonomiska vinningar med att arbeta med socialt ansvarstagande, samt de andra 

aspekterna som ingår i ett företags samhällspåverkan. Joyner och Payne (2002) finner både 

direkta och indirekta påverkningar på deras studerade organisationer, som är erkända för sitt 

sociala ansvarstagande. Trots detta menar de att deras studie inte är generaliserbar och att det inte 

går att konstatera att de kopplingar de fann går att direkt koppla till organisationernas finansiella 

resultat. 

 

Barnett (2007) menar att det aldrig gått att göra direkta kopplingar mellan finansiella 

investeringar och socialt ansvarstagande. Han redogör för hur forskning har gjorts kring CSR och 

om det kan påvisas vara ekonomiskt försvarbart eller inte, och påstår att man ännu inte kunnat 

göra en direkt koppling om huruvida en investerad dollar i sociala initiativ ger en högre eller 

lägre avkastning till aktieägarna. 

 

‘‘After more than thirty years of research, we cannot clearly conclude whether a one-dollar 

investment in social initiatives returns more or less than one dollar 

in benefit to the shareholder.’’ 

- Barnett (2007) 
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Vidare finns forskning och fall som påvisar en koppling mellan Corporate Social Responsibility 

och organisationers ekonomi. Pugh och Fletcher (2002) redogör för hur en australiensisk 

vinproducent, BRL Hardy, bestämde sig för att marknadsföra sina viner som “gröna” och 

profilera sig som hållbara produkter. Detta för att kunna sälja större volymer av sina produkter 

samt att etablera sig i utlandet. 

 

När BRL Hardy skulle marknadsföra sig i utlandet, var Sverige en av åtta utvalda marknader. 

Författarna beskriver de utvalda länderna på följande vis: 

 

“All are developed markets with environmentally sensitive ‘Baby Boomers’.” 

 

Vidare förklarar Pugh och Fletcher (2002) att vinproducenter anpassar sig till sina lokala 

vinstrategier, vilket innefattar hållbara, miljövänliga och socialt ansvarsfulla aspekter för att 

kunna differentiera sig på marknaden. 

 

Grankvist (2012) menar att organisationer måste se om sina intressenter på liknande sätt som en 

villaägare måste se om sina grannar i ett villaområde. Detta för att bli omtyckt och kunna arbeta 

tillsammans för att lösa problem som uppstår. På samma sätt behöver företagsledare se till att 

vara integrerade med sina intressenter och tillsammans kunna bemöta problem som uppkommer. 

 

Grankvist (2012) menar på att företag inte bör ställa sig frågan om de ska arbeta med CSR, eller 

hur de kan utnyttja sina resurser på ett hållbart sätt, utan hur de kan arbeta smartare. Att arbeta 

just smartare har genom tiderna bidragit till en utveckling av både människor, organisationer och 

samhällen. Han menar på att det snarare handlar om att vara smart eller dum, än att arbeta 

hållbart eller ej (Grankvist 2012). 

 

För att driva en verksamhet, behöver organisationer antingen tyst eller uttryckt tillstånd från 

regering, samhälle och ett antal intressenter för att bedriva sin verksamhet. Många organisationer 

kommunicerar att de arbetar med CSR för att förbättra sitt rykte, förstärka sitt märke och även 

öka sina aktiers värde, menar Porter och Kramer (2006). 

 

“Governments, activists and the media have become adept at holding companies to account for 

the social consequences of their activities.” 

- Porter & Kramer (2006) 
 

Porter och Kramer (2006) diskuterar hur CSR kan vara strategiskt för att öka sina 

konkurrensfördelar. De menar även att regeringar, aktivister och media har blivit en yttre, stark 

påtryckning till att få företag att ta ansvar för sin verksamhet. De menar på att 

konkurrensfördelar kan uppnås på många sätt, där CSR bara är ett av dem, men ett effektivt 

sådant. De menar även att CSR som konkurrensfördel kommer att öka med tiden då 

allmänhetens intresse för hållbarhetsfrågor ökar. 

 

Cone Communications utförde tillsammans med Ebiquity globala studier om CSR (ConeComm 
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2015). De undersökte hur CSR uppfattas hos konsumenter, samt hur organisationer 

kommunicerar det. De utförde en webbaserad enkätundersökning med 9709 konsumenter i nio 

av de största länderna sett till BNP per capita. I enkätundersökningens inledning presenterades 

CSR på följande sätt: 

 

“Companies changing their business practices and giving their support to help address the 

social and environmental issues the world faces today” 

- ConeComm (2015) 
 

Studien från 2015 har visat att konsumenter har gått ett steg längre än att officiellt tillkännage att 

CSR är bra och nödvändigt, studien visar att det nu är ett personligt och individuellt ansvar i 

konsumenternas egna liv (ConeComm 2015). 

 

“Today’s global consumers see companies as more than just profit-making entities - they think 

companies have the responsibility and opportunity to make 

effective social and environmental change.” 

- ConeComm (2015) 
 

Många globala konsumenter förväntar sig att företag ska arbeta ansvarsfullt. Konsumenter är 

även villiga att betala mer för produkter som har en positiv påverkan på sociala eller 

miljömässiga aspekter, enligt ConeCommunications studie (2015). Detta innebär en ökad press 

på organisationer att arbeta med CSR och göra det till en konkurrensfördel. Konsumenter ser nu 

sin egen makt och potential att göra skillnad på många olika sätt, till exempel i de val av 

produkter de köper och i valet av arbetsplats. Konsumenter uttalar att de letar efter hållbara 

produkter, men att de inte alltid köper ekologiskt och dylikt. Detta kan företag hjälpa 

konsumenter med genom att endast erbjuda hållbara produkter (ConeComm 2015). 

 

I ConeCommunications studie och resultat presenteras konsumenters förväntningar på 

kommunikation av organisationer, vad de vill att organisationer ska arbeta med och 

kommunicera gällande CSR-arbete (ConeComm 2015). Då uppsatsens syfte inte berör dessa 

delar, har studiens författare valt att exkludera dessa delar. 

 

 

3.2 Teorier 
 

3.2.1 Carrolls CSR-pyramid 

Archie Carroll illustrerade 1991 en pyramid av de fyra kategorier som han drygt tio år tidigare 

delat upp CSR i. Han lade den ekonomiska faktorn som fundament till pyramiden som sedan 

byggdes upp av legala faktorer, följt av etiska och filantropiska faktorer (Carroll 1991). Det 

ekonomiska ansvaret menar Carroll vara att vinstmaximera och att ha detta som syfte för att 

överleva på marknaden, samt se till att ha en avkastning till aktieägarna för att bidra till både 

lokal och global ekonomi. Det legala ansvaret innebär att företaget måste förhålla sig till de lagar 

och regler som råder i alla de geografiska områden som organisationen är verksam i. Det etiska 
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ansvaret som är det tredje i pyramiden, innebär att företag måste ta hänsyn till sociala och 

miljömässiga aspekter som deras verksamhet påverkar. Här ingår de normer som företaget 

behöver följa som inte är lagar och regler. På den etiska nivån fylls de gap som kan finnas i 

stiftade lagar och regler och här finns det utrymme för intressenter att höja krav och 

förväntningar på organisationer, som inte ryms i lagar. Toppen av pyramiden, det filantropiska 

ansvaret, är enligt Carroll inte avgörande för organisationens överlevnad men handlar om 

ansvaret att bidra till samhället som ligger utanför det ekonomiska ansvaret. Här ligger ansvaret 

bland annat på att förstå alla intressenters behov och möta dessa genom verksamheten. Carroll 

(1991) menar att de fyra aspekterna i pyramiden är starkt kopplade till varandra och inte är 

uteslutande. 

 
  Figur 2, CSR-Pyramid. Källa: Egenkomponerad bild. Baserad på Carrolls pyramid 1991 

 

 

 

3.2.2 The CSP Model 

CSP, Corporate Social Performance, är ett begrepp som diskuteras av Donna Wood (1991) och 

hon utvecklar en modell, The CSP Model, som utvecklar begreppet: 

 

The Corporate Social Performance Model 

Principles of corporate social responsibility 

Processes of corporate social responsiveness 

Outcomes of corporate behavior 
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För att företag ska kunna identifiera CSR:s innebörd för den specifika organisationen, 

identifierar Cramer et al (2004) utifrån The CSP Model (1991), ett antal frågor tillhörande 

respektive område av modellen: 

 

Principles: Hur kan företag skapa en balans mellan vinst, miljö och sociala aspekter? Det vill 

säga hur ska organisationer gå till väga och värdera dessa tre olika faktorer gentemot varandra 

och skapa en framgångsrik balans? 

Processes: Vilka interna och externa processer har företag satt igång för att implementera 

CSR? Vilket inflytande har intressenter på företags CSR-policys? Vilka externa sociala 

påtryckningar ska företag ta hänsyn till? 

Outcomes: Vad har CSR för konkret påverkan på resultatet för en organisation? Vilka 

ekonomiska fördelar visar CSR-arbetet på, för företaget och för samhället? 

 

Cramer et al. (2004) menar att det inte är enkelt att ta beslut om de tre ovannämnda typerna för 

organisationer. De menar dock att under beslutsprocesserna sker en identifiering av värderingar 

och normer simultant som hantering och utredning av ovanstående sker. Normer och 

värderingar guidar företag på ett implicit sätt i sin “trial and error”-process av utredandet av 

vad CSR har för betydelse för organisationen i fråga. De menar att CSR alltid är 

kontextberoende och olika för olika organisationer. 

 

3.2.3 Fyra faser för att implementera CSR i en organisation 

Forskarna Maon et al. (2009) har tagit fram ett ramverk för hur organisationer ska utforma och 

implementera CSR. De kan urskilja fyra faser. Dessa består av totalt nio steg som organisationer 

bör genomgå, se Bilaga 1. Följande kommer de fyra faserna med tillhörande förklaring. 

 

FAS 1 - Att ledningsgruppen blir medveten om sitt sociala ansvar 

I första fasen blir den högsta ledningen medveten om hur pass viktigt det är med 

hållbarhetsfrågor. Eventuellt tidigare motstånd blir här övervunnet om förändringen ska slå 

igenom (Maon et al. 2009). 

 

FAS 2 - Att organisationen definierar visioner och mål för sitt CSR-arbete 

Maon et al. (2009) beskriver att organisationer och företagsledare behöver genomgå en process 

för att kunna “tina” eller “un-freeze” tidigare arbetssätt. Här kan hinder uppstå för CSR- 

orienteringen och identifieringen i verksamheten. Här planeras organisationens CSR-arbete och  

en strategisk plan utvecklas (Maon et al. 2009). 

 

FAS 3 - Att implementera förändring i organisationen 

Fas tre är enligt forskarna en rörlig fas då organisationen rör sig mot nya antaganden. Här 

sker själva implementeringen och även utvärdering och förbättring av CSR-strategi, samtidigt 

som kommunikation av organisationens CSR-arbete pågår parallellt (Maon et al. 2009). 

 

FAS 4 - Att institutionalisera förändringarna 

I den fjärde fasen behöver företagsledarna “frysa om” eller, “refreeze”, de nya kulturella 
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antagandena. Beroende på hur stora förändringarna är, kan omfrysningen innebära större 

förändringar som innebär ändringar i företagsstruktur och processer för att stödja de nya 

antagandena. Här ska CSR förankras och bli en naturlig del av organisationen (Maon et al. 

2009). 

 

Sammanfattning av de fyra faserna 

Sammanfattningsvis kan de fyra faserna beskrivas som den resa organisationer genomgår från att 

medvetenheten för CSR föds, till dess att CSR är fast förankrat i organisationen. På resans gång 

planeras organisationens CSR-arbete, för att sedan implementeras. Diverse förbättringsarbeten 

sker löpande innan CSR avslutningsvis blir institutionaliserat i organisationen. 

 

3.2.4 Fyra utmaningar vid implementering av CSR 

Cruz och Boehe (2010) argumenterar för att CSR behöver vara integrerat med den 

gränsöverskridande strategin, för att förbli en del av organisationens identitet. De studerade hur 

multinationella företag hanterade implementeringen av CSR. Fyra utmaningar identifierades och 

presenteras nedan: 

 

1. Utveckla ett välfungerande CSR-projekt och program 

Cruz och Boehe (2010) hänvisar till att man vid tidigare forskning undersökt om det varit 

finansiellt försvarbart att investera i sociala frågor, men att man inte kunnat se en direkt koppling 

mellan investering och vinst. Cruz och Boehe menar att både kostnadsaspekter och andra 

aspekter av CSR behöver tas hänsyn till i fråga om CSR-arbetets påverkan. Att integrera CSR- 

aktiviteter globalt, i en centraliserad avdelning eller kommitté kan förenklas och finansiellt 

försvaras med stordriftsfördelar och bättre räckvidd. Standardisering av CSR-projekt och 

program kan minska driftskostnader i organisationen, så som liknande projekt lätt kan 

reproduceras i andra geografiska områden utan att behöva bära en utvecklingskostnad (Cruz & 

Boehe, 2010). 

 

2. Bygga konkurrensfördelar baserade på CSR 

Att investera i sociala och miljömässigt hållbara frågor har enligt praktiker varit i konflikt med 

finansiella mål (Cruz & Boehe 2010). Cruz och Boehe hänvisar till Porter och Kramer (2006) 

som menar att arbeta strategiskt med CSR, istället för reaktivt, kan hjälpa organisationer att 

differentiera sig från sina konkurrenter och uppnå konkurrensfördelar. CSR-verksamhet bör inte 

hållas isolerat i en avdelning av organisationen, utan det är viktigt att det förs en dialog mellan 

medarbetarna för att säkerhetsställa att CSR når hela vägen ut i organisationen. Om det 

förekommer brister i integrationen mellan de olika avdelningarna finns det risk för att 

konkurrensfördelar med CSR kan förloras. Detta kan överkommas om man inför projekt som 

korsar de olika avdelningarna (Brown & Eisenhardt, 1995, se Cruz & Boehe 2010). I 

produktutveckling innefattas teamrepresentanter från olika funktionella områden, så som 

marknadsföring, produktion, inköp och logistik. Med tanke på detta vill Cruz och Boehe (2010) 

poängtera att CSR kan ses vara i linje med organisationens kärnverksamhet. 
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3. Bemöta lokala intressenters intressen 

Cruz och Boehe refererar till tidigare studier som fokuserar både på hur globala CSR-policys 

anpassats till specifika lokala krav som framförts av lokala intressenter, samt på hur funktioner 

som är nya för organisationen utvecklas. De menar att istället för en strategisk inriktning, har 

branschpraxis och kontrollorganisationers krav och regler en viktig roll i hur CSR utvecklar sig i 

organisationer. 

 

4. Lära av olika CSR-erfarenheter på en global nivå 

Den fjärde utmaningen menar författarna vara att dra nytta av en global organisation i form av 

kunskapsutbyte och lärande. Om företag som har dotterbolag eller verksamhet i utlandet kan låta 

dessa kontor lära sig av den lokalt rådande miljön, kan vinningar göras och nya kunskaper 

tillkomma, om dessa utlandsbaserade verksamheter lär vidare internt i organisationen. Cruz och 

Boehe (2010) menar att detta kan göras med CSR och globala insikter i ämnet och drar därmed 

slutsatsen att multinationella organisationer kan stärka sina CSR-program, om man drar nytta av 

kunskaper som utvecklats i olika länder. 

 

 

 
Figur 3, Utmaningar för CSR-strategi. Källa: Egenkomponerad bild. Baserad på Cruz och Boehe 2010 

 

Cruz och Boehe (2010) poängterar att CSR-program kostar pengar och att det därför är viktigt att 

göra det till en konkurrensfördel, för att arbetet ska överleva finansiella kriser. De poängterar 

även att det är en utmaning att göra det till en konkurrensfördel. Utmaningen att utveckla 

konkurrensfördelar i samband med olika affärsmiljöer kan öka svårigheten att utveckla globalt 

sammanhängande strategier för CSR och skapa synergier mellan dem. De föreslår att hitta en 

lösning som möter de fyra utmaningarna simultant. Engagemang från den högsta ledningen 

menar Cruz och Boehe vara högst väsentlig då dessa har ett starkt inflytande på såväl externa 
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som interna partners. 

 

Cruz och Boehe (2010) har i sin studie även diskuterat och tagit upp Transverse 

Management och fyra Mechanisms, dessa finner inte författarna vara av relevans inom studiens 

ramar och det kommer därför inte att presenteras. 

 

3.2.5 Institutionaliserade organisationsrecept, isomorfism och legitimitet 

Røvik (2000) beskriver så kallade recept, som institutionaliseras och anammas av organisationer. 

Dessa recept är enligt Symbolperspektivet meningsbärande symboler, som inte bara är ett 

verktyg utan även rationaliserade symboler, vilket innebär att de är “finslipade” verktyg för 

effektivisering och modernisering (Røvik 2000). Enligt detta perspektiv har recept fått sin 

spridningskraft och legitimitet just för att de tas som symboler för effektivitet, förnuft och 

modernitet, vilket han menar vara symbol för ständigt förbättrande och utveckling. När 

organisationer anammar dessa institutionaliserade recept kan det innebära att omgivningen 

uppfattar dem som legitima. Implementeringen ger även konsekvenser för den interna 

verksamheten vad gäller dess självuppfattning, om vilka man kan identifiera sig med och vilka 

man kan skilja sig ifrån. Därmed kan anammandet av recept ha påverkan i organisationens 

identitet (Røvik 2000). Røviks recept i denna studie och avsnitt avser CSR-program. 

 

När organisationer anammar institutionaliserade recept inom samma fält, kommer en 

likformighet att bildas, vilket kallas för isomorfism (Zetterquist et al. 2012). Det finns tre typer, 

tvingande, imiterande och normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen är uppkomna lagar 

och regler som organisationer måste följa, vilket därigenom ger organisationer samma 

förhållningssätt och förutsättningar samt att de agerar inom samma ramar. Den imiterande 

isomorfismen är när en organisation studerar sina konkurrenter och sedan implementerar 

liknande arbetssätt på den egna verksamheten. Slutligen, den normativa isomorfismen, innebär 

att organisationer inom samma bransch tenderar att anställa medarbetare med liknande 

utbildning och yrkesmässig bakgrund. Detta leder till att organisationer som verkar i samma fält 

blir mer och mer lika varandra (Zetterquist et al. 2012). Isomorfismen kan således leda till 

framgång och överlevnad för organisationerna, då de institutionaliserade normerna innebär 

legitimitet. Zetterquist et al.(2012) beskriver att en viktig del av isomorfismen är att 

organisationer inom fältet utformar en gemensam vokabulär. Vidare förklarar de att om 

organisationer inte anammar denna vokabulär, kan de anses som nonchalanta, irrationella och 

slutligen illegitima (Zetterquist et al. 2012). 

 

Organisationer konkurrerar inte bara om resurser och kunder, men också om politisk makt och 

institutionell legitimitet, inte bara för ekonomisk vinning, men även för social vinning 

(DiMaggio & Powell, 1983). Begreppet isomorfism blir då enligt DiMaggio och Powell ett bra 

verktyg för att förstå organisationers beteende och politik. Författarna förklarar att 

organisationer kan uppnå och öka sin legitimitet genom att anamma, eller adoptera nya 

innovationer, eller recept som Røvik (2000) kallar det. Detta för att uppnå legitimitet hos sina 

intressenter (DiMaggio & Powell, 1983). 
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Dowling och Pfeffer (1975) för diskussionen om att illegitimitet hos organisationer troligen 

kommer att leda till negativ påverkan på organisationens ekonomi, men att organisationens 

ekonomi inte har någon direkt koppling till organisationens legitimitet. Dowling och Pfeffer 

(1975) menar att eftersom organisatorisk överlevnad förstärks av legitimitet, kan legitimitet ses 

som en resurs, som konkurrenter inom samma område kan förneka varandra. Legitimitet kan 

begränsa organisationers beteende, de menar att denna begränsning ändras dynamiskt, parallellt 

med hur organisationer anpassar sig och hur de sociala värden och normer som definierar 

legitimitet ändras (Dowling & Pfeffer, 1975). 

 

När begreppet legitimitet diskuteras beaktas också uttrycket “lös koppling”.  Røvik (2000) 

beskriver lös koppling som att det sker en löskoppling av organisationens formella struktur och 

vad som äger rum i praktiken. Organisationer kan stå inför situationer där de behöver välja om 

de ska vara legitima eller effektiva. I sådana situationer är det vanligt förekommenade att det 

som faktiskt görs och det som kommuniceras ut skiljer sig, det har skett en lös koppling.  

 

3.3 Teorisyntes 
 

3.3.1 Applicerad tidigare forskning 

Den tidigare forskning som berör koppling mellan finansiellt resultat och organisationers 

ansvarstagande, kommer att användas som verktyg för att jämföra hur de intervjuade 

vinimportörerna ser CSR som en kostnadsbärande respektive lönsam aspekt. Dessa är forskning 

av Barnett (2007) samt Joyner och Payne (2002). 

 

Pugh och Fletchers (2002) undersökning om hur vinproducenter väljer att marknadsföra 

sig, kommer att användas som stöd för argumentationen om hur svenska vinimportörer 

väljer att kommunicera och marknadsföra ekologiska viner. 

 

Journalisten och hållbarhetsexperten Grankvist som menar att arbeta med CSR, innebär att 

arbeta smart, kommer att analyseras mot de intervjuades syn på CSR och huruvida 

kostnadsbesparingar går att göra eller ej. 

 

Porter och Kramers (2006) syn på CSR som strategi för att öka sina konkurrensfördelar, kommer 

att analyseras mot vinimportörernas svar för att se om teorin stämmer överens med deras 

uppfattning. 

 

ConeCommunications undersökning från 2015 om konsumenters inställning till organisationers 

arbete med CSR, kommer att användas för att analysera varför vinimportörer arbetar med CSR. 

Denna undersökning stärker Porter och Kramers syn på CSR och hur det idag är en 

konkurrensfördel och i många fall något som konsumenter eftersöker och kräver. 

Undersökningen kommer att analyseras mot den empiri som samlats in om vinimportörernas syn 

på branschen och CSR. 
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3.3.2 Applicerade teorier 

Carrolls CSR-pyramid (1991) ligger till grund för begreppen inom CSR. Studiens författare 

kommer att analysera mot samtliga nivåer av pyramiden då dessa berör studiens samtliga delar 

av pyramiden. 

 

CSP-modellen kommer att användas för analys av vilka processer som vinimportörerna 

applicerar vid sin CSR-implementering, hur de går tillväga för att skapa en balans mellan deras 

vinster, miljöpåverkan och sociala aspekter samt analysera vad deras CSR-arbete har för effekt 

på deras ekonomiska resultat. 

 

De fyra faserna i implementeringen av CSR, skrivna av Maon et al. (2009), kommer att ligga till 

grund för att kunna följa de intervjuade organisationernas implementeringsprocesser. De 

kommer även användas som hjälpmedel för komparationspunkter och strukturering av insamlad 

data. Empiri- och analysavsnitten kommer vara uppbyggda utifrån de fyra faserna och redovisas 

utefter dessa faser för att tydligt kunna följa organisationernas implementeringsprocess. 

 

De fyra utmaningarna som blivit identifierade av Cruz och Boehe (2010) kommer att jämföras 

mot de intervjuade företagens erfarenheter och åsikter, för att se om dessa utmaningar är aktuella 

inom vinbranschen. 

 

Institutionell teori är återkommande genom studiens gång då motiven till CSR studeras hos de 

intervjuade företagen, samt hur de startat sitt arbete med CSR. Isomorfism och legitimitet är 

centrala begrepp och kommer att beröras och analyseras genom hela studien.  

 

Lös koppling kommer inte att beaktas i studien. 

 

3.3.3 Begränsningar i referensramen 
 

Vissa delar av studiens referensram berör ämnen som förändras med tiden, så som exempelvis 

CSR och dess innebörd och andra delar berör ämnen som är oföränderliga med tiden, 

exempelvis definitioner av legitimitet. Carrolls CSR-pyramid är idag 25 år gammal och under 

de senaste åren har CSR som begrepp blivit mer igenkänt och fler företag arbetar med CSR nu 

än när Carroll utformade pyramiden år 1991. Detta kan ha en påverkan i studiens analys, då 

CSR idag inte nödvändigtvis är vad det var för 25 år sedan.  

 

 

  



Det gröna vinet  de Tavernier & Henriksson 

VT-16   

28 

 

4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras studiens empiri. Avsnittet inleds med en kort företagspresentation 

om respektive undersökta företag och sedan presenteras den data som insamlats. Presentationen 

sker med hjälp av de fyra implementeringsfaserna av CSR, skrivna av Maon et al. (2009). 

Studiens deltagande företag är PrimeWine Sweden, Hermansson & Co, The WineAgency och 

Altia Sweden. 

 

 

4.1 Presentation av studiens intervjuade vinimportörer 
 

Här presenteras en kort företagsinformation om studiens deltagande företag och dess 

intervjuade personer. De grupper som de fyra vinimportörerna ingår i, stod 2013 tillsammans 

för 33,3 % av den volym av vin som sålts till Systembolaget (BKWineMagazine 2016). 

 

4.1.1 PrimeWine Sweden 

PrimeWine Group består av fyra bolag, PrimeWine Sweden, Mondowine, BGS Wine Import och 

Multibev. Solera Beverage Group, som är den ledande dryckesleverantören i Norden, äger sedan 

2011 PrimeWine Sweden (PrimeWine Sweden 2016). Bolagets arbete med CSR startades för 

drygt fem år sedan då man anlitade en konsult för att implementera CSR i företaget (Arpell 

2016). Intervju skedde över mail med Roger Arpell under perioden 13 - 20 april 2016. Arpell 

arbetar i produktteamet Brand manager och affärsutvecklare. Han är sedan tre månader tillbaka 

också ansvarig för företagets CSR-frågor. 

 

4.1.2 Hermansson & Co 

Hermansson & Co har över 20 års erfarenhet inom vin- och spritimport (Hermansson & Co 

2016). Rollen som hållbarhetschef har Jessica Boklund haft i två och ett halvt år, vilket är lika 

länge som tjänsten har funnits på Hermansson & Co. Boklund har tillsammans med företagets 

VD och ledning haft ansvaret för implementeringen av CSR i företaget (Boklund 2016). Intervju 

ägde rum 19 april 2016, på Sturegatan 6, på Hermansson & Co:s Stockholmskontor med 

hållbarhetschef Jessica Boklund. 

 

4.1.3 The WineAgency 

The WineAgency är ett dotterbolag till Vingruppen, och är den minsta importören i studien sett 

till antalet anställda. Vingruppen bildades år 1992 och har idag fem bolag som ingår i gruppen, 

däribland The WineAgency (Vingruppen 2016). Alla fem dotterbolag har gemensamma lokaler 

och gemensam logistik, men de är samtidigt konkurrenter till varandra (Karlsson 2016). De flesta 

av The WineAgencys viner går att återfinna i Systembolagets sortiment och övriga säljs till 

restauranger och hotell (Vingruppen 2016). Intervjun ägde rum den 13 april med Moa Karlsson 

som är Brand Manager och hållbarhetsansvarig, på The WineAgencys kontor på Regeringsgatan 

109 i Stockholm. 
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4.1.4 Altia Sweden 

Altia Sweden är Systembolagets ledande leverantör (Altia Sweden 2016). Altia Sweden är ett 

dotterbolag till Altia Corporation som är hemmahörande i Finland och bolaget är helägt av den 

finska staten (Altia Corporation 2016). Altia Sweden är den enda vinimportören i studien som 

också har annan verksamhet än vin. De är också ensamma om att ha egen produktion, de 

producerar bland annat Blossa Glögg, O.P. Anderson Aquavit och Explorer Vodka (Altia 

Sweden 2016). Telefonintervju ägde rum den 20 april 2016 med Carl-Johan Elg som är ansvarig 

för bolagets svenska marknad. 

4.2 Vinimportörernas arbete med och implementering 

av CSR 

I det följande avsnittet presenteras empiri och data, som samlats vid intervjuer med 

studiens fyra vinimportörer. 

 

4.2.1 PrimeWine Sweden 

PrimeWine Sweden 

Fas ett: ledningsgruppen blir medveten om sitt sociala ansvar 

CSR-arbetet startades på grund av att Systembolaget ställde högre krav på sina leverantörer i och 

med sitt medlemskap hos BSCI. PrimeWine Sweden tog in en konsult som då arbetade sida vid 

sida med ledning och ägare för att skapa ett CSR-koncept. 

 

PrimeWine Sweden 

Fas två: organisationen definierar visioner och mål för sitt CSR-arbete 

För att identifiera och definiera hållbarhetsmål, företagets normer och värderingar, arbetade 

ledningen och ägarna till PrimeWine Sweden tillsammans med den inhyrda konsulten. De satte 

tillsammans upp en strategisk plan om att bli medlemmar i BSCI. Konsulten arbetade både 

med den interna och externa implementeringen. Arpell menar att det var först i och med 

Systembolagets ökade krav som det började ske en förändring inom vinbranschen och först då 

som företag började se över sitt hållbarhetsarbete, eller starta, sitt hållbarhetsarbete. 

Organisationen har alltid arbetat med hållbarhetsfrågor och haft höga värderingar, menar 

Arpell. När Systembolaget och PrimeWine Sweden gick med i BSCI påverkade det inte deras 

värderingar eller mål, då dessa redan var höga och innefattade det som BSCI:s uppförandekod 

innebär. PrimeWine Sweden kan inte se några nackdelar med att arbeta med CSR och Arpell 

berättar att arbetsförhållandena hos producenterna är den faktor som för dem är viktigast. 

 

“Vi har koll på våra kollegor i branschen och tyvärr är det bara ett fåtal 

som har några ordentliga CSR program.” 

- Arpell 2016 

 

Arpell berättar att PrimeWine Sweden anser sig ha kännedom om sina kollegor i vinbranschen 

och deras hållbarhetsarbete, och han menar på att det är få som har ett gediget CSR-program. Att 
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ha tagit hjälp av en expert inom CSR-området har varit behjälpligt och till stor fördel, menar han. 

 

PrimeWine Sweden 

Fas tre: implementera förändring i organisationen 

Internt berättar Arpell att implementeringen av CSR gått lätt till och att det inte mött något 

motstånd. Däremot externt har de mött visst motstånd och varit en långsam process, där det än 

idag finns mycket kvar att arbeta med. 

 

De producenter som finns i så kallade riskområden, berättar Arpell, har varit mycket tacksamma 

för den hjälp de kunnat få av PrimeWine Sweden, och de arbetar ständigt med att förbättra sitt 

hållbarhetsarbete. Arpell fortsätter med att samtliga partners har varit positiva till 

implementeringen av CSR samt att arbetet följs upp internt med samtliga medarbetare. 

PrimeWine Sweden har också uppsatta miljömål, som följs upp årligen internt samt årlig 

uppföljning för att se till att förbättringar har gjorts. För att få medarbetarna motiverade har bland 

annat personalhälsan varit i fokus, genom fysisk träning. 

 

Just nu arbetar PrimeWine Sweden med att förbättra sitt CSR-arbete och målet är idag att få alla 

producenter att uppnå BSCI-kraven. Arpell berättar att företagsledningen är involverad i alla 

frågor som berör CSR, både internt och externt. Företaget ser att det finns positiva effekter på 

deras rykte och image med deras CSR-arbete, och att både producenter och kunder har en god 

inställning till det. 

 

PrimeWine Sweden följer upp de audits (revisioner) som utförts av Systembolaget och 

samarbetar med sina producenter för att förbättra sina resultat. De arbetar även med att samtliga 

producenter ska ta del av BSCI och att de ska skriva under detta, organisationen gör inga egna 

kontroller hos sina producenter. De använder sig av externa aktörer för kontroller, dessa är 

BSCI/Systembolaget, KRAV och FairTrade, som följer upp de mål som inte uppnåtts och ser till 

att de går att uppnå. 

 

“När en vinproducent skall välja en ny importör så är det fördel att ha ett bra CSR-program. 

Det är alltid en konkurrensfördel att kunna sälja ekologiska- och rättvisemärkta 

produkter.” 

- Arpell 2016 

 

Arpell menar att det är bra att ha ett CSR-program när en vinproducent ska välja ny importör för 

att göra sig attraktiv. Det är enligt Arpell en konkurrensfördel att kunna sälja ekologiska och 

rättvisemärkta produkter. 

 

PrimeWine Sweden 

Fas fyra: institutionalisera förändringarna 

CSR skrivs inte med i några kontrakt, mer än BSCI som skrivs med till Systembolaget och till 

producenterna som signerat denna “Code of conduct”. Information om PrimeWine Swedens 

CSR-arbete finns tillgänglig på deras databas och personalen informeras via intranätet, samt 
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delvis i personal-policyn. Vidare har PrimeWine Sweden interna CSR-dagar där samtliga 

anställda får information om organisationens CSR-arbete. 

 

PrimeWine Sweden är själva medlemmar i BSCI (sedan 2013), dels för att ha maximal insikt hos 

sina leverantörer och producenter och dels för att undvika att vara beroende av Systembolaget, 

för att själva äga kontrollen över information, menar Arpell. 

 

4.2.2 Hermansson & Co 

Hermansson & Co 

Fas ett: ledningsgruppen blir medveten om sitt sociala ansvar 

Hållbarhetsansvariga Jessica Boklund berättar att Hermansson & Co:s formella arbete med CSR 

startades i och med Systembolagets medlemskap i BSCI och införandet av deras uppförandekod. 

Boklund påpekar att om inte Systembolaget gått med i BSCI, hade de nog allteftersom ändå 

startat och på riktigt fått igång sin CSR-verksamhet, bland annat som svar på marknadens 

efterfrågan på ekologiska produkter. 

 

Hermansson & Co 

Fas två: organisationen definierar visioner och mål för sitt CSR-arbete 

Idag är det Boklund tillsammans med ledningsgruppen som sätter upp mål, visioner och som 

identifierar och definierar vad CSR är för just Hermansson & Co. Hon sitter även med i 

ledningsgruppen där detta är en stående punkt för diskussion och uppföljning. Här har 

identifieringsprocesser och dylikt fått ta sin tid och ingenting har stressats fram. 

 

“Om man ska prata om implementering så har ju CSR-begreppet och vad det omfattar, hur 

vi ska närma oss hela vår leverantörskedja, varit en process som vi internt fått smälta ner, 

det har fått ta sin tid.” 

Boklund 2016 

 

Boklund berättar att det är viktigt att implementeringen av CSR får ta den tid som behövs, både 

internt och hos producenterna. Hon menar att det är som med allt annat nytt, som organisationer 

inte har arbetat dagligen med. Det är något som måste få nötas in och varvas med annat för att 

det ska kunna sätta sig i organisationen, menar hon. Det har även inneburit att förstärka redan 

goda beteenden och aktiviteter, som exempelvis dialogen med producenterna. Vidare berättar 

Boklund om faktorer som påverkat strategiska val inom CSR. 

 

“Man tänker en vända till. Hur kan vi rusta oss för om något sådant här skulle 

hända igen och vad gör vi då?” 

Boklund, 2016 

 

Media som intressent har påverkat vid strategiska val, då missförhållanden genom tiderna i 

vinbranschen, liksom i de flesta branscher, lyfts upp av media. Här menar Boklund att det 

handlar om att finna en balans. Detta har lett till att Hermansson & Co tagit med medias intresse 

i sin risk- och prioriteringsanalys. 
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Boklund berättar att det har varit ett självklart val att arbeta med CSR. Dels för Systembolagets 

krav men också eftersom det funnits sådan stor efterfrågan på hållbara produkter. Hon menar att 

den kraftiga utvecklingen troligen gjorts även om inte Systembolaget gått med i BSCI som 

tidigare nämnts, men att det troligen inte skulle haft samma utvecklingstakt. 

 

Hermansson & Co arbetar med sådant som de ser kan ha ett värde för slutkunden, och därmed 

ligger de gärna i framkant i hållbarhetsfrågor. Vissa frågor kan vara sådana som slutkunden 

ännu inte prioriterar, kanske på grund av okunskap, men som ändå är viktiga ur ett 

hållbarhetsperspektiv, menar Boklund. Hon berättar exempelvis att de är medlemmar i SIWI, 

Stockholm International Water Institute, för att lära sig mer om hur de kan arbeta med vatten på 

ett hållbart sätt. I dagsläget har vattenfrågan inte uppmärksammats av allmänheten, men för 

producenterna är det en viktig fråga som de arbetar med. Trots att detta ämne ännu inte är 

omtalat hos slutkonsumenten tror Hermansson & Co att det så småningom kommer att bli 

aktuellt, och att högre krav då kommer att ställas och därför vill de ligga i framkant i den frågan. 

 

Boklund berättar att man i branschen lär sig på vägen, som exempelvis att göra riskanalyser. Att 

ha Systembolaget som enda storkund har förenklat implementeringen, då det endast är en enda 

stark vilja att anpassa sig till och de är benägna att tillmötesgå Systembolagets krav. 

 

I Sverige menar Boklund att det finns ca 200 vinimportörer, där ca 20 är stora och står för 80 % 

av volymen till Systembolaget och därför tror hon att alla har viss uppfattning om varandras 

verksamhet. SVL, Sprit- och vinleverantörsföreningen håller i hållbarhetsutbildningar, då alla 

importörer inte har resurser, eller prioriterar att ha en heltidsanställd till detta område och då kan 

även produktchefer få veta hur de behöver arbeta med BSCI och dylikt. Boklund berättar att vid 

ett seminarium hos SVL, delade en liten grupp “icke-hemligstämplad” information med 

varandra gällande CSR, för att kunna dela erfarenheter. Hon menar även att hon ser att det är bra 

att veta var de andra i branschen befinner sig i sitt hållbarhetsarbete, för att veta vilken nivå som 

råder på marknaden. Hon berättar att i vissa branscher delar företag med sig av sina erfarenheter 

trots att de är konkurrenter, för att kunna lyfta hela branschen att gå framåt och hon uttrycker en 

vilja till att kunna uppnå detta i vinbranschen. 

 

Hermansson & Co 

Fas tre: implementera förändring i organisationen 

Boklund berättar att BSCI inte inneburit några större förändringar hos producenterna de arbetar 

med då de flesta befinner sig i Europa, och här finns redan mycket lagstadgat som ingår i BSCI:s 

krav. Eventuella förändringar handlar främst om pappersarbete, att ha utarbetade 

riskbedömningar, planer och rutiner på plats. Det kan ibland behövas tydligare system, som 

exempelvis för arbetarnas arbetstider, menar Boklund. Vidare berättar hon att de har känt sina 

producenter sedan länge. De har uppföljningssamtal cirka en gång per år med sina prioriterade 

producenter. Boklund menar att det alltid finns utrymme för förbättringar, men även om de själva 

har höga ambitioner, gäller det att göra kraven till producenterna relevanta och rimliga. 
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“Det gäller att vi inte glömmer bort vår roll i leverantörskedjan” 

- Boklund 2016 

 

Boklund berättar att deras roll i leverantörskedjan är att sälja producenternas produkter och att 

om de ställer krav på producenterna som försvårar mer än att ge positiva effekter, skulle 

producenterna i förlängningen kunna vilja arbeta med en annan importör istället. Boklund 

berättar att de försöker skilja på krav och uppmuntran, just för relationens skull. Istället för att 

ställa för höga krav, försöker de uppmuntra sina producenter till att ställa om till ekologiskt, 

lättviktsglas och dylikt. De enda kraven som Hermansson & Co ställer på sina producenter är att 

skriva under och följa BSCI. Eftersom att det ofta är “common sense”, som hon uttrycker det, 

brukar det vara relativt lätt att nå fram till producenterna. 

 

Implementeringen hos producenterna har som tidigare nämnts tagits emot väl, dock har byråkrati 

och administration varit omständig för dem och ibland en anledning till visst motstånd. 

Motståndet internt från kollegorna menar Boklund ha varit obefintligt. Hon menar att samtliga är 

positivt inställda till hållbarhetsfrågor och att det idag finns en hög medvetenhet. 

 

Hermansson & Co:s externa kommunikation sker via deras hemsida och deras tidning 

Grapevine, som går att prenumerera på för privatpersoner både fysiskt och på webben, medan 

Hermansson & Co:s hemsida främst är riktad till företag och organisationer. Boklund berättar att 

producenterna som i vissa fall har egna vattenreningssystem eller är självförsörjande på el, inte 

alltid vill kommunicera detta på sina egna hemsidor och dylikt eftersom att de inte ser någon 

poäng med det. Boklund förklarar detta med att konsumenterna i Sverige är mycket intresserade 

av hållbarhetsfrågor och gärna vill veta detaljer om det som producenterna gör, medan 

konsumenter i andra länder inte finner det intressant. Att be producenterna att ändra sin 

kommunikation för den svenska marknaden, menar Boklund vara ett exempel på hur de kan 

uppfattas som krångliga. Därför menar hon att även denna process får ta sin tid, för att 

producenterna själva ska se fördelarna med det. 

 

“Ibland undrar producenterna varför de ska arbeta på ett visst sätt, om då kunden efterfrågar 

just det så blir det mycket lättare att ta beslut om det. Att säga att man gör något för sina 

kunders skull är tacksamt att arbeta med” 

- Boklund 2016 

 

Hos vissa producenter kan Hermansson & Co ha stor påverkan, beroende på hur stora kunder de 

är, men det är ändå marknaden och efterfrågan som styr, menar Boklund. Det är den som avgör 

om en producent väljer att ställa om till exempelvis ekologiskt eller lättviktsglas. Hon menar 

däremot att de alltid kan vara en inspirationskälla till producenterna genom att presentera sina 

uppmaningar på olika sätt. I början när Boklund började, var det som ett vitt ark att börja arbeta 

med och då lätt att se vad som skulle göras, nu får de leta för att hitta förbättringsåtgärder, som 

exempelvis införa hantering av matavfall på kontoret och källsortering. 

 



Det gröna vinet  de Tavernier & Henriksson 

VT-16   

34 

 

Uppföljning av mål, aktiviteter och dylikt sker löpande i ledningsgruppsmöten. Boklund berättar 

att hon ägnat stor del av sin tid till just uppföljning av tidigare års arbete och hur detta kan 

förbättras det kommande året. Extern uppföljning och mätning görs genom 

Systembolaget/BSCI:s kontroller, och deras främsta uppgift är att göra riskanalyser och avgöra 

hos vilka producenter revisioner behöver göras. Internt görs revisioner på de rutiner som satts 

upp för att säkerställa att de efterföljs. Vidare tar de in en tredje part för mätning av deras 

koldioxidutsläpp. Idag försöker Hermansson & Co ligga ett steg före i sitt CSR- och 

hållbarhetsarbete, vilket Boklund menar att de kanske inte hade gjort i samma utsträckning om 

det inte varit för Systembolaget och BSCI. 

 

Ett sätt för Hermansson & Co att bearbeta icke uppnådda mål, menar Boklund vara att belysa att 

detta mål inte blivit uppnått i tid. Genom denna belysning känner medverkande parter ett större 

ansvar för att uppnå målet, då de enligt Boklund vet att det kommer bli en uppföljning vid nästa 

sammankomst. 

 

“ Det blir liksom en storm. Som sen blåser över, men den ligger 

liksom ändå och skvalpar där efteråt.” 

- Boklund 2016 

 

Boklund påpekar att det emellanåt kommer reportage som belyser vinbranschen, som alla andra 

branscher, och att hållbarhetsfrågor ofta berörs. Hon menar att det blir som en storm som så 

småningom blåser över, men att den gör att man vill vara mer redo och förberedd inför nästa 

“oväder”, för att det “bara är sunt och nyttigt att rusta sig”, som Boklund uttrycker sig. Det kan 

handla om viktiga frågor som kan få en skjuts av medias fokus, men också om frågor som media 

väljer att blåsa upp och som då får prioriteras oavsett om det är hög risk eller ej. Hermansson & 

Co ser CSR som en konkurrensfördel, då medvetenheten blir allt större i samhället och därmed 

ökar efterfrågan på hållbara produkter. 

 

Hermansson & Co 

Fas fyra: institutionalisera förändringarna 

BSCI skrivs med i kontrakten med producenterna i och med att Systembolaget sätter sina krav 

med BSCI, men också med andra stora kunder som Martin & Servera, som har egna 

uppförandekoder. Internt hos Hermansson & Co blir de anställda informerade om nyheter och 

dylikt vid konferenser som de har fyra gånger per år, men också vid andra löpande interna 

möten. Boklund berättar att tack vare att de har ett öppet kontorslandskap, kan hon och hennes 

kollegor lätt uppdatera varandra om nyheter och händelser. Den interna kommunikationen finns 

både formellt, som vid möten och konferenser, och informellt vid kaffemaskinerna, menar 

Boklund. 

 

Boklund poängterar att det finns både motiv och motivation till att sälja och producera 

ekologiskt, då kunden, Systembolaget och slutkunden, efterfrågar detta. Hon menar att det också 

finns ett personligt engagemang från personalen hos Hermansson & Co. 
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Boklund påpekar att säljkurvan som gått uppåt på ekologiskt producerade viner också gjort 

det tydligt att det är något att satsa på för producenterna, då Hermansson & Co tidigare inte 

hade något större ekologiskt sortiment och var relativt sena på den marknaden. När Boklund 

började som hållbarhetsansvarig hos Hermansson & Co stod ekologiska viner för 4-5 % i 

Systembolagets vinsortiment, men står idag för 18 %. 

 

“När den kurvan började vända riktigt uppåt, behövde inte jag stå och mässa, då sa det sig 

självt. Jag kom verkligen i början, så det var en väldigt intressant resa” 

- Boklund 2016 

 

Boklund poängterar att det finns en stor marknad för ekologiskt och det blir därmed mer lättsålt 

till producenterna då försäljningssiffrorna talar för sig själva. Likadant kommer det att bli för 

lättviktsglas tror hon, som det tidigare har funnits motstånd till. Så fort Hermansson & Co kan 

visa att lättviktsglas säljer och att kunder efterfrågar det, kommer fler att ställa om, menar 

Boklund. 

 

Hermansson & Co genomsyras idag av ett CSR-tänkande, menar Boklund och exemplifierar 

med att en produktchef föreslagit att införa sortering av matavfall på kontoret. Enligt 

undersökningar och den allmänna stämningen på Hermansson & Co, menar Boklund att det 

finns en positiv anda kring hållbarhetsarbete och att personalen känner sig stolta över att arbeta 

med dessa frågor. De är villiga att hjälpa till för att utveckla och föra kunskapen vidare, både 

internt och externt. Boklund menar att det finns entusiasm hos medarbetarna om att detaljerat 

förmedla allt som producenterna gör, ur hållbarhetssynpunkt, och hon ser att ett visst tänkande 

har förankrats hos medarbetarna. Hon berättar även att det är svårt att ge många konkreta 

exempel på vilka förändringar deras CSR-arbete bidragit till, och säger att det mest ändrat det 

interna sättet att arbeta och tänka. 

 

Boklund menar att organisationen är och kan vara inspirerande för sina producenter, och att 

produktcheferna skapar bra och eftertraktade produkter tillsammans med producenterna, utifrån 

det de vet om marknaden. Producenterna kan göra energibesparingar och dylikt med ett 

hållbarhetsarbete och därmed få sänkta kostnader. Vidare menar hon att det är svårt, och för dem 

hittills omöjligt, att direkt koppla värdet av hela CSR-arbetet till ekonomiska belopp. 

 

Att allmänheten börjat titta mer på hållbarhet leder till att Systembolaget ska dra sitt strå till 

stacken. I Sverige har ekologiska viner haft dåligt rykte fram till ganska nyligen, menar 

Boklund. Dessa var inte goda eller prisvärda, men det fanns några som sålde ekologiskt och det 

är de som är de stora vinnarna idag när det blivit såpass stort, menar Boklund. 

 

“Det var ingen som såg detta för 3-4 år sen, då man inte pratade om att kunderna eller 

marknaden efterfrågade ekologiskt. Det var Systembolaget som drog igång efterfrågan, vilket 

ledde till att det skapades en sortimentspolitik på vad som ska säljas på Systembolaget, och 

då premierades ekologiskt framför andra segment.” 

- Boklund 2016 
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Ekologiskt fortsätter att stiga i försäljningssiffror och idag är det enligt Systembolaget 

konsumenterna som driver utvecklingen mer än Systembolagets egen sortimentspolitik, berättar 

Boklund. 

 

4.2.3 The WineAgency 

The WineAgency 

Fas ett: ledningsgruppen blir medveten om sitt sociala ansvar 

Moa Karlsson på The WineAgency berättar att de alltid har arbetat med CSR, men utan att 

benämna det CSR. Hon berättar vidare att när Systembolaget gick med i BSCI fick The 

WineAgency ett tydligt redskap för hur de på ett konkret och strategiskt sätt kunde arbeta med 

CSR. Karlsson menar att om Systembolaget inte hade gått med i BSCI och ställt sina krav så 

hade troligen bolagets ägare, ställt liknande krav förr eller senare då de även innan ställt vissa 

krav. 

 

The WineAgency 

Fas två, organisationen definierar visioner och mål för sitt CSR-arbete 

När Systembolaget blev medlemmar i BSCI hade Karlsson tillsammans med bolagets VD och 

övriga dotterbolags respektive hållbarhetsansvariga, ansvaret för att utforma deras CSR-arbete. 

När BSCI trädde i kraft, fick The WineAgencys producenter skriva under denna uppförandekod 

och intyga att de följde kraven. Vid start av samarbete med nya producenter får dessa godkänna 

BSCI-kraven innan samarbetet påbörjas. En gång om året gör The WineAgency en uppföljning 

med sina producenter för att informera om eventuella uppdateringar och förändringar av 

hållbarhetskrav och bestämmelser. 

 

“Det är bra att vi nu har de här konkreta checklistorna från Systembolaget som producenterna 

måste skriva under och godkänna” 

- Karlsson 2016 

 

Idag menar Karlsson att de finner det behjälpligt att ha BSCI-kraven som tydliga riktlinjer och 

krav ställda av Systembolaget. Karlsson berättar att de för tillfället inte arbetar med producenter 

som beräknas vara av risk. Hon menar att de arbetar främst med premiumsegment. 

Nästkommande steg för The WineAgency är att göra en riskanalys och åtgärdsplan för möjliga 

framtida risker. The WineAgency har tidigare varit i kontakt med en hållbarhetkonsult som 

upplyste hela koncernen om hur de kunde arbeta med CSR, och fick då en djupare förståelse för 

vad CSR innebär och kan innebära för just dem. De planerar att återigen ta hjälp av en konsult 

för att utforma en tydlig policy och handlingsplan för hur de ska agera i olika CSR-relaterade 

frågor. 

 

Karlsson berättar att de försöker förbli informerade om hur andra aktörer i branschen har 

implementerat och upprättat sitt CSR-arbete. Hon menar vidare att det är några vinimportörer 

som haft mycket information om hållbarhet på sin hemsida, vilket har inspirerat The 
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WineAgency. Hon hävdar dock att det är svårt att få en riktig insyn i konkurrenternas arbetssätt 

utöver vad de får ta del av på de träffar som Systembolaget anordnar. På dessa träffar, eller 

hållbarhetsseminarier, får de medverkande exempelvis göra riskanalyser på olika case, vilket 

Karlsson anser vara en mycket bra övning då de dessutom får samarbeta med andra i branschen 

och där ta del av varandras kunskaper i området. 

 

The WineAgency 

Fas tre: implementera förändring i organisationen 

I arbetet krävs resor där medarbetarna gärna åker tåg istället för flyg och helst arrangeras Skype- 

möten för att undvika transporter helt. De säljare som arbetar i Stockholm har möjlighet att låna 

cyklar istället för att köra bil, dels för miljön men också för framkomligheten. Internt har de 

blivit mer uppmärksamma och väljer exempelvis hållbara leverantörer till fikat, ekologiskt frukt 

och ekologisk mjölk. De källsorterar allt som går på kontoret och försöker på så sätt få en 

hållbarhetsanda på arbetsplatsen. 

 

“Ekologiskt kan vara en selling point. Flera av de produkter som har konverterats till 

ekologiskt har faktiskt ökat jättebra i försäljning så på det viset är det bra. Men om man 

jämför flaska till flaska så har vi varken bättre 

eller sämre marginaler på de produkterna” 

- Karlsson 2016 

 

The WineAgency har de senaste åren arbetat med att konvertera befintliga viner till ekologiska. 

Det innebär att de ber sina befintliga producenter ställa om till en ekologiskt certifierad 

produktion. Flera av de viner som konverterats till ekologiska har haft en avsevärd ökning i 

försäljning och på så vis menar Karlsson att ekologiskt är en “selling point”. 

 

“Konsumenten efterfrågar ekologiskt, det blir ett “added-value”. Men vi ser också mer och mer 

att det går från ett added-value till att bli en sorts hygienfaktor, att det är ekologiskt.” 

Karlsson 2016 

 

Hon berättar vidare att vinimportörer blir ifrågasatta av konsumenter och kunder om de inte 

erbjuder ekologiska viner, då det blivit en hygienfaktor i branschen. Att ha ett utvecklat CSR- 

arbete menar Karlsson vara en konkurrensfördel. 

 

“Systembolaget säger att de vill erbjuda ekologiska produkter i alla prisklasser, det blir då 

ganska intressant med hur de får till det. Ekologiskt är ju dyrare att framställa.” 

Karlsson 2016 

 

Karlsson uttrycker viss kritik till Systembolagets efterfrågan på ekologiska viner i de lägsta 

prisklasserna. Hon menar att det finns en prispress hos Systembolaget, där priserna de efterfrågar 

inte har marginaler för att vara hållbart producerade produkter. 

“Jag kan tycka att om vi ska leva upp till de här kraven, varför frågar 

ni ens om de här produkterna” 
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Karlsson 2016 

 

I och med Systembolagets medlemskap i BSCI och de krav som ställs i leverantörsledet, är det 

orimligt med de priser på vissa produkter som Systembolaget efterfrågar, menar Karlsson. Hon 

menar att det är motsägelsefullt då Systembolaget haft offertförfrågningar om viner för ca 59 

kronor av en viss sorts druva från ett specifikt distrikt, samtidigt som de förväntar sig att deras 

krav ska följas, då dessa egenskaper är i sig dyra och om då kraven ska efterföljas, går inte 

kalkylen ihop. 

 

The WineAgencys påtryckningar och önskan att konvertera producenternas viner till ekologiskt 

är en faktor som har förändrat producenternas värderingar, menar Karlsson. I vinbranschen är det 

den ekologiska aspekten som är lättast att peka på och arbeta med, menar Karlsson. Av de 

producenter som inte redan är ekologiskt certifierade är det många som påpekar att de försöker 

bli det, vilket är en indikator på att The WineAgencys budskap och marknadsefterfrågan om att 

ekologiskt ligger i tiden, har nått fram till producenterna. 

 

Problemet med certifieringar och kontroller som BSCI gör, är att det blir som någon sorts check 

på att “jag har gjort det jag ska, bra då är jag klar” 

- Karlsson 2016 

 

BSCI:s uppförandekod är väldigt bra för vinbranschen, menar Karlsson, hon uttrycker dock en 

viss problematik. Hon menar att det finns en risk att kraven blir en slags checklista på vad som 

ska uppföljas. Enligt Karlsson finns det en överhängande risk att vinimportörer och producenter 

är tillfredsställda när dessa krav är uppfyllda, att de gör det som krävs men inte mer. Karlsson 

påpekar dock att BSCI är ett bra externt redskap som hjälpt dem att göra diverse interna arbeten. 

För att uppmärksamma och utbilda sina kollegor om BSCI:s innebörd samt ge de anställda andra 

CSR-relaterade material, har Karlsson skickat vecko-mail med enklare texter och uppgifter till 

medarbetarna. Detta gjorde Karlsson vid åtta tillfällen i uppstartsperioden av det formella CSR- 

arbetet. 

 

Karlsson menar att då The WineAgency har få anställda, sköts kommunikationen på både 

formella och informella sätt. De har personalmöten ungefär en gång i månaden där CSR är en 

ständig diskussionspunkt. Externt sker kommunikationen på företagets hemsida samt via press- 

releaser vid större händelser. 

 

Nyligen ställde The WineAgency ut på en mässa tillsammans med ett av sina systerbolag där de 

hade en monter med endast ekologiska viner. Karlsson menar att det ger en tydlig signal att det 

för dem är en viktig fråga. 

 

 

 

The WineAgencys implementerande och fortsatta arbete med CSR är något som Karlsson 

upplever ha mottagits väl av de flesta parter. Tidigare, när Systembolaget annonserade att de 
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ville införa krav på lättviktsglas och sanktioner på tyngre glas än deras gräns, kom ett starkt 

motstånd från italienska producenter. Dessa har speciella profiler på sina flaskor och det är 

därmed ett sätt för dem att differentiera sig på marknaden, och dessa flaskor behöver vara av 

tjockare glas. 

 

The WineAgency 

Fas fyra: institutionalisera förändringarna 

The WineAgency har inga skrivna kontrakt med sina leverantörer, istället arbetar de helt med 

ömsesidigt förtroende. Det som formellt skrivs på, är BSCI:s Code of conduct. The WineAgency 

har inga skrivna avtal eller kontrakt med sina producenter utan allt sköts muntligt och utifrån ett 

ömsesidigt förtroende. Karlsson berättar att många producenter valt att arbeta med dem för att de 

känner till bolagets VD, Ann Burgaz, och har stark tillit till henne. Hon menar att då båda parter 

vill skapa en lång och hållbar relation, är det viktigt med tillit. Karlsson berättar även att många 

som arbetar hos vinimportörer har ett förflutet hos Systembolaget och därmed har ett relativt 

etablerat kontaktnät och att de hunnit bygga tillit till viss mån. I The WineAgencys interna 

anställningsavtal tas inga aspekter om CSR med. Karlsson menar på att alla anställda hela tiden 

arbetar med CSR även fast de inte skrivit avtal. Hon menar att CSR är tydligt förankrad i 

organisationen och ger som exempel på detta att de försöker minimera sina flygresor. 

 

Karlsson hävdar att vinbranschen är starkt präglad av CSR. Det har drivits kraftigt de senaste 

åren tack vare media och Systembolaget. I och med den ökade efterfrågan och försäljningen av 

ekologiska viner, menar Karlsson, att vinbranschen starkt formas av detta. Konsumenter är idag 

mer medvetna än förr, berättar hon. The WineAgencys ekologiska viner står idag för 25 % av 

försäljningsvolymen och Karlsson menar att detta troligen kommer att öka de kommande åren i 

och med att de arbetar med att konvertera befintliga produkter till ekologiskt. 

 

4.2.4 Altia Sweden 

Altia Sweden 

Fas ett: ledningsgruppen blir medveten om sitt sociala ansvar 

Carl-Johan Elg berättar att CSR alltid har varit en del av Altia Sweden, åtminstone de senaste 10- 

15 åren, men att det först på senare år börjat kallas för CSR. När Systembolaget gick med i BSCI 

påverkade det inte Altia Sweden särskilt mycket, då de redan följde dessa krav, menar Elg. Han 

menar att det är bra för vinbranschen att Systembolaget anslutit sig till BSCI. 

Altia Sweden 

Fas två: organisationen definierar visioner och mål för sitt CSR-arbete 

Elg berättar att de ansvariga för företagets CSR-arbete är delar av koncernledningen samt 

informationsdirektörer och att den som varit ansvarig för förbättringsarbetet av CSR är Elgs chef. 

Elg har ansvaret för den svenska verksamheten där CSR är en del av allt de gör. 

 

“CSR finns med i vår 2020-vision där vi ska dricka bättre, inte nödvändigtvis mer, men 

bättre, och en del i att konsumenten dricker bättre produkter är att vi producerar dem på 

ett mer miljövänligt sätt” 
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- Elg 2016 

 

Elg berättar att Altia Sweden har en vision för år 2020 där de vill erbjuda konsumenten mer 

miljövänliga och bättre produkter. Med bättre produkter menar han att de ska ha högre kvalitet 

och att de ska ge en ökad njutning för konsumenten. Detta ska leda till preferens av Altia 

Swedens produkter före konkurrenternas, menar han. 

 

“Vi väljer partners som stöttar oss i vår 2020-vision” 

- Elg 2016 

 

Altia Sweden arbetar bara med producenter som stöttar dem i deras uppsatta 2020-vision. Är inte 

en producent villig att arbeta efter dessa premisser är de inte aktuella partners. De producenter 

Altia Sweden samarbetar med stöttar dem i deras 2020-vision menar Elg. 

 

Altia Sweden 

Fas tre: implementera förändring i organisationen 

Någon CSR-implementering inte har skett de senaste åren utan CSR har funnits sedan länge. Elg 

menar att CSR är en ständig process som Altia Sweden ständigt arbetar med, men att inget 

specifikt implementeringstillfälle går att identifiera då han menar att de alltid har arbetat med 

CSR. 

 

Elg menar att det alltid finns problem med CSR. Altia Sweden skulle vilja engagera sig mer i 

biståndsorganisationer. Elg tar upp ett exempel där Altia Sweden velat stödja BRIS, Barnens 

Rätt I Samhället, men att de tackat nej. Motiveringen de gav var att de anser att Altia Swedens 

verksamhet kan ha en bieffekt som kan vara bidragande till att barn utsätts för alkoholrelaterat 

våld. Ett annat problem enligt Elg är att det aldrig går att vara hundra procent säker på att de 

producenter som de arbetar med verkligen ger sina anställda goda arbetsvillkor. Han menar på 

att de kan utlova att de följer arbetsmiljölagar, men att de verkligen efterföljs går aldrig att veta 

med säkerhet. Därmed menar han att är det bra att Systembolaget har lagt upp gemensamma 

riktlinjer för hela branschen och att de utför kontroller i riskländer. 

 

Altia Swedens externa CSR-kommunikation sker på årsbasis genom att de ger ut en 

hållbarhetsrapport. De använder sig av sin webbsida, men de har också presskonferenser och de 

försöker även att få in artiklar i tidningar, berättar Elg. 

 

För att uppfattas som en seriös aktör inom branschen behövs ett väl fungerande CSR-arbete, 

menar Elg. Altia Sweden lever upp till kraven som finns och arbetar med miljö på ett bra och 

smart sätt, enligt Elg. Restprodukterna från Altia Corporations produktionsanläggning i Finland 

blir till biogas som sedan värmer anläggningen, vilket gör dem i det närmaste självförsörjande. 

 

Enligt Elg har vinbranschen börjat arbeta med CSR senare än andra branscher. Han fortsätter 

med att utvecklingen i branschen går framåt och han pekar på att det är bra att 

Systembolaget driver arbetet med ekologiskt och ansvarstagande. 
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“Man ska ha en bra balans på ekologiskt och miljövänligt så att man inte gör av med mer 

resurser bara för att det ska vara ekologiskt, då känner jag lite 

att poängen med ekologiskt försvinner.” 

- Elg 2016 

 

Elg berättar att det är viktigt att komma ihåg att ekologiskt inte nödvändigtvis behöver betyda 

miljövänligt. Går det åt mer resurser vid framställandet av ett ekologiskt vin än det annars skulle 

ha gjorts, just bara för att det ska vara ekologiskt försvinner poängen och fördelarna, menar han. 

 

“Om man jobbar på ett smart sätt när man jobbar med CSR kan man både spara på miljön 

men också spara kostnader. Detta är en av de bästa 

kombinationerna, långsiktigt.” 

- Elg 2016 

 

Elg menar att det går att arbeta smart med CSR, där kostnader går att minska och miljön kan 

besparas. Han fortsätter med att berätta att varken han eller Altia Sweden ser nackdelar med CSR 

utan att det endast är positivt att arbeta med dessa frågor. Han menar även att detta inte längre är 

en konkurrensfördel i vinbranschen och att det idag anses vara en hygienfaktor. Elg argumenterar 

för att de aktörer som idag väljer att inte arbeta med CSR-relaterade frågor, får en naturlig 

nackdel. Huruvida Altia Swedens hållbarhetsansvariga tittar på andra i branschen, kan inte Elg 

svara på. Han menar emellertid att de flesta aktörer på marknaden har idag avancerade CSR- 

program och att det därför är svårt att differentiera sig med hjälp av CSR. CSR har blivit en 

hygienfaktor och de som inte arbetar med det, sticker ut ur mängden, som Elg uttrycker sig. 

 

Altia Sweden 

Fas fyra: institutionalisera förändringarna 

De för Altia Sweden relevanta delarna av CSR skrivs med i kontrakten med deras 

samarbetspartners. För producenter är exempelvis den relevanta delen av CSR BSCI:s 

uppförandekod, berättar Elg. Han menar att CSR är en del i allt som de gör, en del i 

företagsstrategin, och att det på så vis speglar hela organisationen. Elg poängterar att de är en 

stor aktör och att det finns höga förväntningar på deras hållbarhetsarbete och att det i och med 

deras marknadsposition inte finns något utrymme för misstag inom hållbarhetsfrågor. Även de 

anställda kräver en ansvarsfull CSR-policy och CSR-arbete, detta för att de ska kunna känna sig 

stolta över organisationen som de representerar, menar Elg. 

 

“Vi jobbar mycket med att få så ekologiskt som vi bara kan, men det ska fortfarande vara 

miljövänligt fast det är ekologiskt, det är inte alltid det är samma sak.” 

- Elg 2016 

 

Altia Sweden arbetar med så låg belastning på miljön som möjligt berättar Elg. Han menar att de 

arbetar med att vara så ekologiska som möjligt, men att det är viktigt att inte glömma bort att 

ekologiskt och miljövänligt inte nödvändigtvis behöver vara samma sak. 
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5. Analys 

I detta avsnitt blir empirin kopplad till tidigare forskning och till de teorier som presenterats i 

tidigare avsnitt. Analysen presenteras stegvis enligt de faser som Maon et al. (2009) identifierat. 

Under respektive fas har övriga teorier applicerats. Kapitlet avslutas med en kort empirisk 

komparation där teorier inte applicerats men som författarna vill belysa. 

 

 

5.1 FAS 1 - ledningsgruppen blir medveten om sitt sociala ansvar 
 

Fas ett innebär att ledningen blir medveten om sitt sociala ansvar (Maon et al. 2009). Den 

bransch som de intervjuade arbetar inom, ändrades i och med Systembolagets införande av 

BSCI:s uppförandekod. Detta innebar att organisationerna behövde se över sin verksamhet och 

även identitet, som Røvik (2000) menar vara oundvikligt vid anammandet av ett nytt recept, som 

här är CSR och BSCI:s uppförandekod. 

 

I det första skedet menar Hermansson & Co att det var Systembolagets medlemskap i BSCI, år 

2012, som påtagligt startade deras CSR-arbete. The WineAgency har arbetat med hållbarhet 

sedan tidigare i viss mån, men inte kallat det för CSR, Karlsson poängterar att det var tack vare 

Systembolagets medlemskap i BSCI som de kom igång ordentligt med sitt CSR-arbete. Altia 

Sweden menar att de alltid arbetat med hållbarhetsfrågor och för PrimeWine Sweden innebar det 

en ordentlig start av deras CSR-arbete. PrimeWine Sweden menar i enlighet med Altia Sweden 

att den nykomna uppförandekoden inte innebar större förändringar för organisationerna. The 

WineAgency och Hermansson & Co uttrycker att de förr eller senare ändå hade startat upp sin 

CSR-verksamhet, även om inte Systembolaget hade blivit medlem i BSCI. Hermansson & Co 

menar att de skulle startat CSR-arbetet på grund av marknadens efterfrågan på bland annat 

ekologiskt producerade viner. Detta kunde även BRL Hardy observera, den australiensiska 

vinimportören som Pugh och Fletcher (2002) redogör för. BRL Hardy hade identifierat att 

Sverige var ett av de länder Pugh och Fletcher kallar för “environmentally sensitive Baby 

Boomer” och att det här fanns en efterfrågan på ekologiska viner. Pugh och Fletcher (2002) 

menar att vinproducenter anpassar sig till lokala strategier, vilket i Sverige innebar att 

marknadsföra sig som ekologiska. The WineAgency menar att kraven om hållbarhetsarbete 

troligen skulle ha kommit från deras ägare, om det inte vore för Systembolagets medlemskap i 

BSCI. Detta kan förklaras med institutionell teori, att anamma ett recept som ligger i tiden kan 

innebära legitimitet för organisationen, då det symboliserar effektivitet, förnuft och modernitet 

(Røvik 2000). Att bolagets ägare på eget initiativ skulle införa ett gediget CSR-program, kan 

också förklaras med hjälp av vad Dowling och Pfeffer (1975) menar att illegitimitet kan 

medföra. Illegitimitet kan enligt dessa forskare innebära en dålig påverkan på organisationens 

ekonomi, vilket är en viktig fråga för bolagens ägare. Zetterquist et al. (2012) menar att om 

organisationer inte anammar nya förhållningssätt, där CSR är ett exempel i vinbranschen, kan 

dessa anses som just illegitima. Då värderingar och normer som ligger till grund för vad som 

anses vara legitimt, ändras över tiden, behöver organisationer anpassa sig till de sociala 
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värderingar som ständigt ändras (Dowling & Pfeffer 1975). 

 

Systembolagets medlemskap i BSCI satte krav på de svenska vinimportörerna i form av en 

uppförandekod som behövde skrivas under. Enligt ConeCommunications (2015) undersökning 

förväntar sig konsumenter att företag ska arbeta ansvarsfullt, och i den institutionella teorin 

uppfattas inte organisationer som legitima om de inte följer samhällets normer och värderingar 

(Dowling & Pfeffer 1975). Carroll (1991) pekar också på rådande regler och lagar i CSR- 

pyramiden. Han menar att organisationer måste förhålla sig till de regler som finns där 

verksamheten drivs, vilket för vinimportörerna kan kopplas till bland annat kraven från 

Systembolaget och BSCI. Reglerna som Systembolagets medlemskap i BSCI för med sig skapar 

en likformighet, en så kallad tvingande isomorfism (Zetterquist et al. 2012) då alla importörer i 

och med BSCI har samma regler att rätta sig efter. Vidare kan vinimportörernas benägenhet att 

arbeta enligt BSCI-kraven relateras till grundstenen i Carrolls pyramid (1991), ekonomiskt 

ansvar. Då Systembolaget kräver att deras leverantörer skriver under uppförandekoden, blir det 

inte ekonomiskt försvarbart för vinimportörerna att låta bli. Enligt Joyner och Payne (2002) visar 

studier på att god etik också medför en framgångsrik verksamhet, vilket också styrker 

vinimportörernas incitament att arbeta enligt BSCI-kraven. 

 

 

5.2 FAS 2 - organisationen definierar visioner och mål för sitt CSR-

arbete 
 

I fas två genomgår organisationen en upptiningsperiod, “un-freezing”, enligt Maon et al. (2009). 

Det innebär att tidigare arbetssätt, visioner och mål ses över och utvärderas. Det kan vara en svår 

period för organisationen att identifiera och definiera CSR för den egna verksamheten. I fas två 

planeras organisationens CSR-arbete och en strategisk plan utarbetas. Det finns likheter mellan 

denna fas och de tre fundament som Cramer et al. (2004) har byggt utifrån CSP-modellen av 

Wood (1991). 

 

I Principles (Cramer et al. 2004) behöver organisationer finna balans mellan vinst, miljö och 

sociala aspekter. Vidare menar Cramer et al. (2004) att normer och värderingar guidar 

organisationer i sin “trial and error”-process vid utredandet av vad CSR har för betydelse i den 

enskilda organisationen. 

 

Enligt Cruz och Boehe (2010) är engagemang från den högsta ledningen mycket viktig för ett 

framgångsrikt CSR-program, då de har kännedom om och starkt inflytande på både interna och 

externa partners. Vidare menar de i sin andra utmaning, att CSR-verksamhet inte bör hållas 

isolerad till en avdelning, utan bör integreras i samtliga delar av organisationen. De intervjuade 

importörerna, utom Altia Sweden och PrimeWine Sweden, har en hållbarhetsansvarig som 

tillsammans med VD och ledning arbetar med fortsatt utveckling och utformning av CSR-

programmet. Altia Sweden har en marknadsansvarig som ansvarar för organisationens CSR- 

program och PrimeWine Sweden har tidigare använt sig av en konsult som tillsammans med 

ledningen och ägare utformat ett CSR-program. 
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Enligt Cruz och Boehe (2010) kan standardisering av CSR-program minska driftkostnader och 

underlätta reproduktion. BSCI:s uppförandekod är standardiserad på så sätt att samma villkor 

gäller för samtliga leverantörer till samtliga nordiska alkoholmonopol. För Hermansson & Co är 

motsättningarna få då de inte arbetar med riskområden, eftersom att BSCI till mestadels berör 

mänskliga rättigheter och Hermansson & Co:s leverantörer befinner sig i områden där detta är 

lagstadgat. Karlsson på The WineAgency uttrycker att BSCI:s uppförandekod är ett bra verktyg 

för att identifiera områden de ska arbeta med och för att definiera åtgärder. Den tredje 

utmaningen av Cruz och Boehe (2010), innefattar att konflikt kan uppstå då intressenters lokala 

krav kan vara motsägande de krav som i detta fall The WineAgency måste följa i deras värdland 

Sverige. Karlsson berättar att de i första skedet, när BSCI infördes, såg till att samtliga 

producenter kunde skriva under uppförandekoden, vilket nu alla gjort. Samma sak var det för 

Altia Sweden och Hermansson & Co. PrimeWine Swedens alla producenter har ännu inte kunnat 

skriva under, vilket Arpell berättar att de arbetar aktivt med för att de ska göra. PrimeWine 

Sweden är den enda av studiens fyra intervjuade vinimportörer som ännu inte lyckats 

överkomma denna utmaning, som Cruz och Boehe (2010) benämner det. 

 

Den första frågan Cramer et al. (2004) har identifierat och som organisationer bör ställa sig, 

berör organisationers principer gällande hur de ska skapa balans mellan vinst, miljö och sociala 

aspekter, samt hur dessa ska värderas. Principer och värderingar har hos Hermansson & Co vuxit 

fram och ändrats över tid, vilket Boklund menar att de kommer försätta att göra. Detta bekräftas 

av Dowling och Pfeffer (1975) som menar att sociala värden och normer som definierar 

legitimitet över tiden ändras, samt av Cruz och Boehe (2010) som menar att CSR är ett 

föränderligt fenomen. Vidare menar Dowling och Pfeffer (1975) att organisationer ständigt 

måste anpassa sig till de normer som ändras, vilket samtliga vinimportörer bekräftar. 

 

Maon et al. (2009) menar att organisationer kan utvärdera sin egen CSR-verksamhet med hjälp 

av att se på hur andra organisationer i branschen arbetar och hur normer och praxis ser ut i 

respektive bransch (se steg 4.2 i Bilaga 1). Detta har tillämpats av studiens alla importörer utom 

Altia Sweden. Boklund på Hermansson & Co uttrycker att branschens hållbarhetsarbete hade 

kunnat lyftas om information gjorts mer tillgänglig och det hade funnits en öppenhet och 

transparens om CSR-program och strategier. Vinimportörerna i studien berättar att de påverkas 

av varandra och branschpraxis, vilket styrks av Cramer et al. (2004) som menar att 

organisationer måste fundera på vilka intressenter som påverkar deras CSR-program. Både The 

WineAgency och Hermansson & Co har varit positivt inställda till de seminarier som arrangerats 

av Systembolaget respektive SVL, Sprit- och Vin Leverantörsföreningen, där vinimportörer fått 

dela kunskaper med varandra. För att förklara organisationernas beteende menar DiMaggio och 

 

Powell (1983) att begreppet isomorfism kan användas. De menar att organisationer blir 

likformiga och anammar samma innovationer och trender för att uppnå legitimitet hos sina 

intressenter. Att samtliga intervjuade vinimportörer anammat CSR som recept, kan också 

förklaras av Røvik (2000), som ett tecken på en strävan efter effektivisering och modernisering 
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för att uppnå legitimitet. Vidare menar Zetterquist et al. (2012) att organisationer som inte 

anammar dessa uppförandekoder kan anses vara nonchalanta, irrationella och illegitima, vilket 

ytterligare är motiv för vinimportörerna att anamma CSR som recept. Karlsson på The 

WineAgency berättar att det är svårt att få insyn i hur andra i branschen arbetar med CSR. Detta 

kan förklaras av Dowling och Pfeffers (1975) argument om att legitimitet kan ses som en resurs, 

och att konkurrenter inom samma område kan förneka varandra resurser som kan kopplas till 

legitimitet. 

 

Principles, som Cramer et al (2004) diskuterar, där balans behöver finnas mellan vinst, miljö och 

sociala faktorer, menar de att organisationer behöver fråga sig vilka interna processer som ska 

startas för att implementera CSR. För PrimeWine Sweden och The WineAgency har detta 

inneburit att ta in en konsult, medan Hermansson & Co och Altia Sweden har utvecklat CSR- 

arbetet internt. Vidare vill The WineAgency återigen ta hjälp av en konsult för att utarbeta en 

åtgärdsplan och policy inom CSR, vilket även går att koppla till de interna processer som 

benämns av Cramer et al. (2004), då detta är en intern process för att djupare implementera CSR 

i organisationen. Hermansson & Co:s strategiska CSR-plan, menar Boklund vara att ligga i 

framkant vad gäller utvecklingen av CSR, vilket kan förklaras av Røvik (2000) som menar att 

organisationer anammar recept för att framstå som moderna, samt av Porter och Kramer (2006) 

som menar att CSR bör användas som företagsstrategi. I den strategiska planen menar Boklund 

att deras intressenter har stor påverkan, då deras producenter exempelvis arbetar med 

vattenfrågor. Detta svarar på den andra frågan som identifierats av Cramer et al. (2004) “Vilket 

inflytande har intressenter på företags CSR-policys?”. Vidare, påverkas även producenterna av 

vinimportörernas värderingar som exempelvis The WineAgency som konverterat producenter 

och viner till ekologiska, där Karlsson menar att producenternas värderingar nu ändrats. 

Karlsson menar även att ekologisk produktion är den tydligaste och mest konkreta delen att 

arbeta med i vad gäller CSR, vilket gör begreppet greppbart lättanalyserat för producenterna, 

särskilt då deras försäljningsvolymer ökar efter konvertering. 

 

Hermansson & Co menar att det är strategiskt att se hur andra i branschen arbetar för att veta 

vilken ambitionsnivå de bör lägga sig på, vilket besvarar Cramer et al:s (2004) tredje fråga i 

Woods andra punkt Processes, “Vilka externa sociala påtryckningar ska företag ta hänsyn till?”. 

Att Hermansson & Co tittar på hur långt andra i branschen kommit inom CSR, kan likaså 

förklaras av Zetterquist et al. (2012) som menar att organisationer som inte följer de rådande 

trenderna kan ses som nonchalanta och illegitima. Även detta tyder på ett sökande av legitimitet 

då de eftersträvar att likna andra i branschen, det vill säga imiterande isomorfism och kan 

kopplas till organisationers legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Samtliga intervjuade vinimportörer menar att de följer med i utvecklingen som sker i branschen. 

Detta kan förklaras med Dowling och Pfeffers (1975) argumentation att sociala värden och 

normer som definierar legitimitet ändras med tiden, och det måste alla organisationer anpassa sig 

till. Exempelvis finns tecken på att CSR idag innebär legitimitet, då Karlsson på The 

WineAgency menar att deras producenter som idag inte är ekologiskt certifierade, försöker bli 
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det. Altia Swedens utarbetade strategi menar Elg vara att differentiera sig på marknaden och bli 

valda före sina konkurrenter. Målet att ta fler marknadsandelar menar Elg att de kan uppnå 

genom att ha bättre produkter, där bättre bland annat innebär miljövänliga och ekologiska 

produkter. Detta är en strategi som styrks av en av de fyra utmaningarna som Cruz och Boehe 

(2010) identifierat, att “Bygga konkurrensfördelar baserade på CSR” och som de menar vara 

nödvändigt, för att inte CSR ska falla bort om det skulle råda sämre ekonomiska tider. Porter 

och Kramer (2006) menar på att konkurrensfördelar kan uppnås på många sätt, där CSR bara är 

ett sätt, men ett effektivt sådant, och de menar även att CSR som konkurrensfördel kommer att 

öka med tiden då allmänhetens intresse för hållbarhetsfrågor ökar. The WineAgency arbetar 

frekvent med att försöka konvertera viner till ekologiskt, då det visat sig att flera av dessa ökar i 

försäljning i sådana samband, vilket visar på hur CSR inom vinbranschen är en “selling point” 

och att utmaningen identifierad av Cruz och Boehe (2010), att bygga konkurrensfördelar på 

CSR, inte här är en utmaning. Elg på Altia Sweden påpekar att ekologiskt inte nödvändigtvis 

behöver innebära miljövänligt och att det är viktigt att tänka på vid produktion av ekologiska 

produkter. Att satsa på ekologiska och miljövänliga produkter i Sverige inom vinbranschen är 

något som inte bara Altia Sweden upptäckt går att göra, även det australiensiska BRL Hardy har 

upptäckt detta och enligt Pugh och Fletcher (2002), är det många i vinbranschen som försöker 

differentiera sig genom CSR. Altia Swedens ovan nämnda strategi ingår i deras 2020-vision, där 

målet är att kunna erbjuda produkter av högre kvalitet, där miljövänligare är en faktor. 

PrimeWine Sweden har också uppsatta miljömål, där de har årlig uppföljning. Hermansson & Co 

och The WineAgency har inga uppsatta miljömål, men de båda betonar att de vill våra så 

hållbara som möjligt. Hermansson & Co tar in en tredje part för mätning av CO2-utsläpp, vilket 

kan liknas med hur Elg från Altia Sweden menar att de ska vara miljövänliga och inte endast 

ekologiska. 

 

 

5.3 FAS 3 - implementera förändring i organisationen 
 

I fas tre som Maon et al. (2009) identifierat, implementeras förändringarna som planerats i fas 

två. Här menar de att det är viktigt att samtidigt kommunicera vad organisationen utför för 

hållbarhetsarbete under arbetets gång (se steg sju i Bilaga 1). 

 

Cramer et al. (2004) tar i Woods andra punkt, Processes, upp vilka interna och externa processer 

som företag har satt gång för att implementera CSR. Altia Sweden har inte haft någon CSR- 

implementering de senaste åren, då de sedan flera år tillbaka arbetat med CSR. PrimeWine 

Sweden har upplevt ett visst externt motstånd, och menar att implementera CSR externt varit en 

långsam process där mycket finns kvar att arbeta med. Övriga två importörer i studien, 

Hermansson & Co och The WineAgency, upplever att implementeringen gått lätt utan motstånd 

från någon part. The WineAgency tar dock upp ett exempel på motstånd som går i enlighet med 

Cruz och Boehes (2010) tredje utmaning om konflikt som kan uppstå på grund av lokala trender 

och regler. Några producenter motsatte sig Systembolagets önskan att införa lättviktsglas, då de 

hävdade att vissa typer av glas hör ihop med den specifika regionen, denna problematik har även 
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lyfts fram av Hermansson & Co. 

 

Enligt Maon et al (2009) bör kommunikation ske under hela Fas 3 (se steg sju i Bilaga 1). För att 

nå ut med all information till sina externa parter nämner alla utom PrimeWine Sweden sina 

respektive hemsidor primärt. Att kommunicera sitt CSR-arbete är det inte endast Maon et al. 

(2009) som menar vara viktigt. Pugh och Fletcher (2002) menar att det är något som flertalet 

vinproducenter identifierat och arbetar med. 

 

Enligt ConeCommunications (2015) undersökning kan vad ett företag väljer att kommunicera ut 

påverka hur de uppfattas. Samtliga intervjuade vinimportörer ser att deras CSR-arbete har en 

positiv påverkan på deras rykte och image. PrimeWine Sweden ser att både producenter och 

kunder tar emot deras CSR-arbete med en positiv inställning. The WineAgency berättar att de 

nyligen ställde ut på en mässa tillsammans med ett av sina systerbolag. Där hade de en monter 

med enbart ekologiska viner, vilket Karlsson på The WineAgency menar ger en tydlig signal att 

det är en viktig fråga för dem. Hermansson & Co har med medias intresse i sin risk- och 

prioriteringsanalys, då media lyfter upp missförhållanden som råder. 

 

Corporate Social Responsibility som konkurrensfördel diskuteras av flera forskare. Porter och 

Kramer (2006) menar att CSR kan vara strategiskt för att öka sina konkurrensfördelar, vilket 

även Cruz och Boehe (2010) poängterar. Alla intervjuade importörer utom Altia Sweden ser ett 

utvecklat CSR-arbete som en konkurrensfördel idag. Altia Sweden har en skiftande, men dock 

liknande syn. Altia Sweden menar att det förr har varit en konkurrensfördel, men att de flesta 

vinimportörer idag har såpass avancerade CSR-program att det snarare har blivit en 

hygienfaktor. Karlsson på The WineAgency menar att det är en konkurrensfördel och varit ett 

“added-value” för konsumenten men berättar att de mer och mer blir en hygienfaktor. På 

PrimeWine Sweden menar Arpell att det är viktigt att ha ett CSR-program när en producent ska 

välja importör. ConeCommunications (2015) undersökning visar att konsumenter är villiga att 

betala mer för produkter som har positiv inverkan på sociala och miljömässiga aspekter, vilket 

styrks av Boklund på Hermansson & Co. Hon nämner konsumenters höjda medvetenhet och 

större efterfrågan på hållbara produkter. Medvetenheten som ökat hos konsumenter, menar 

Karlsson på The WineAgency grunda sig i media och Systembolaget och att det därmed skett 

förändring i vinbranschen och att den nu är starkt präglad av CSR. Vidare menar hon at 

branschen starkt har formats av CSR och de yttre påtryckningar som finns, exempelvis står nu 

ekologiska viner för 25 % av deras försäljningsvolymer. 

 

Altia Sweden menar att det krävs ett välfungerande CSR-arbete för att uppfattas som seriös i 

branschen, vilket av Røvik (2000) menas vara en meningsbärande symbol som innebär 

modernisering. Då Systembolaget idag kräver att en uppförandekod skrivs under och efterföljs, 

skulle detta kunna ses som en modernisering av arbete med CSR då BSCI:s uppförandekod 

blivit institutionaliserad i och med att samtliga nordiska alkoholmonopol anammat den. Vidare 

menar Røvik (2000)  att anammandet av recept leder till förändring i självuppfattning av 

organisationen och dess identitet, vilket Elg hos Altia Sweden bekräftar i och med att han 

menar att identiteten hos vinimportörer påverkas av huruvida ett recept som CSR har anammats 
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eller ej. 

 

Vinimportörernas interna dagliga miljöarbete ryms inom det etiska ansvaret i Carrolls CSR- 

pyramid (1991). The WineAgency och Hermansson & Co källsorterar båda på sina kontor. 

Karlsson på The WineAgency nämner också att de väljer sina transporter med omsorg och helst 

undviker dem, för att ta hänsyn till miljön. Källsortering och omsorgsfulla val av transporter går 

även in under det filantropiska ansvaret i Carrolls CSR-pyramid (1991), då det är något de gör 

med annan avsikt än med tanke på ekonomiska faktorer. Altia Corporations restprodukter från 

deras produktionsanläggning i Finland blir till biogas som används för att värma anläggningen. 

Detta går att koppla till vad Grankvist (2012) kallar för att arbeta smart och som gynnar både 

miljö och företagets ekonomi. Boklund på Hermansson & Co nämner även att arbetet med CSR 

ofta är “common sense”, vilket tyder på att det Grankvist (2012) kallar för smart blivit 

identifierat av flera parter. 

 

5.4 FAS 4 - institutionalisera förändringarna 
 

I den fjärde och sista fasen som organisationer enligt Maon et al. (2009) behöver genomgå för att 

implementera CSR, behöver företagsledningen “frysa om”, eller “re-freeze”, de nya kulturella 

antagandena. Det är i denna fas som CSR blir förankrat och en naturlig del av organisationen. 

Røvik (2000) menar att vid organisationers anammande av recept, kan dess identitet och 

självuppfattning påverkas. 

 

Samtliga importörer skriver avtal med sina producenter angående BSCI och det är denna del av 

CSR som det formellt avtalas om. Eftersom CSR skrivs med i samtliga kontrakt, har det enligt 

Røvik (2000) blivit ett institutionaliserat recept. Enligt Zetterquist et al. (2012) råder en 

tvingande isomorfism inom vinbranschen med tanke på att BSCI:s uppförandekod nu är en regel, 

som måste följas för vinimportörer som vill leverera till Systembolaget. Att skriva kontrakt om 

att producenterna ska följa BSCI:s uppförandekod, innebär att CSR blir förankrat och en naturlig 

del av organisationen vilket ingår i den legala delen i Carrolls pyramid (1991). 

 

PrimeWine Sweden har “CSR-dagar” varje år för alla anställda, där de blir informerade om vad 

organisationen arbetar med samt utbildning på området. Information finns dessutom alltid 

tillgänglig för dem i organisationens intranät. Cruz och Boehe (2010) menar att CSR bör 

integreras i hela organisationen och inte hållas isolerat till en avdelning. Vidare menar de att det 

är viktigt med dialog mellan medarbetarna så det inte uppstår några brister i integrationen, vilket 

annars kan innebära att konkurrensfördelar går förlorade. Eftersom Hermansson & Co har 

konferenser med samtliga anställda fyra gånger per år, då CSR alltid är en del av agendan, är 

detta ett sätt att föra en dialog med samtliga medarbetare och avdelningar i organisationen. Hon 

sitter med i ledningsgruppen där CSR är en stående punkt för diskussion och uppföljning. Även 

hos The WineAgency, är CSR en stående punkt i månadsmöten med personalen. Enligt Cruz och 

Boehe (2010) som betonar hur viktig dialogen är, sker detta både formellt och informellt i 

samtliga fyra intervjuade organisationer. 
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Enligt Røvik (2000) kan implementering av recept, här CSR, ge konsekvenser i den interna 

verksamheten, dess självuppfattning, samt hur personalen och organisationen kan identifiera sig 

med dessa. Han menar att anammandet av ett recept kan ha en påverkan av organisationens 

identitet och även påverkar organisationens legitimitet i branschen. Samtliga intervjuade 

vinimportörer anser att CSR är förankrat i organisationen, vilket som tidigare nämnts är viktigt 

enligt Cruz och Boehe (2010) för att konkurrensfördelar inte ska gås mistes om. Här finns även 

en likformighet och isomorfism (Zetterquist et al. 2012) i och med att samtliga vinimportörer 

menar att hållbarhetsarbetet finns integrerat i hela organisationen. Grankvist (2012) menar att 

arbetet med CSR, handlar om att arbeta smart och förbruka sina resurser på ett bra sätt. Elg på 

Altia Sweden poängterar att CSR är en del av företagsstrategin och avspeglas i hela 

organisationen, bland annat i deras moderbolags produktionsanläggningar i Finland där de nästan 

är helt självförsörjande på el, då de använder restprodukter till uppvärmning av sina lokaler. 

Joyner och Payne (2002), samt Barnett (2007) menar på att det inte går att göra direkta 

kopplingar mellan CSR och ekonomiska vinningar, vilket Altia Sweden dock visat vara möjligt 

genom att resurser används på ett smart sätt. 

 

Arpell på PrimeWine Sweden menar att CSR är förankrat i organisationen då det också finns 

med i deras personalpolicy. PrimeWine Sweden är i studien ensam om att själva vara 

medlemmar i BSCI. Boklund på Hermansson & Co menar att hela organisationen genomsyras 

av ett CSR-tänk. Hon berättar att det är svårt att ge konkreta exempel på vad CSR-arbetet 

bidragit till, då det mest ändrat det interna sättet att arbeta och tänka på. Detta bekräftar vad 

Røvik (2000) menar om att organisationers anammande av recept påverkar hur de kan identifiera 

sig med andra aktörer och hur de uppfattar sig själva. I och med att CSR-arbetet ändrat sättet att 

tänka och arbeta på hos Hermansson & Co, kan det bekräfta hur viktigt det är att CSR blir 

integrerat i hela organisationen och hos alla medarbetare, för att CSR-arbetet ska kunna nå sin 

fulla effekt. Hos Hermansson & Co har hållbarhetsarbetet blivit en del av organisationen och 

medarbetare från flera olika avdelningar kommer med förbättringsförslag. 

 

På toppen av Carrolls (1991) CSR-pyramid finns det filantropiska ansvaret, där organisationer 

ska vara goda samhällsaktörer och bidra till ett bättre samhälle. Idag förväntar sig konsumenter 

att organisationer ska arbeta ansvarsfullt och ha en positiv påverkan på sociala aspekter. Makten 

som konsumenter innehar spelas bland annat ut när de väljer arbetsplats (ConeCommunications, 

2015). Altia Swedens anställda ställer krav på organisationen och utövar vad 

ConeCommunications kallar makt, genom att kräva av arbetsgivaren att de arbetar ansvarsfullt 

och har ett ordentligt CSR-program. Deras agerande kan diskuteras utifrån organisationens 

identitet och den självuppfattning som den interna verksamheten påverkas genom anammandet 

av recept (Røvik 2000). 

 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975) kan legitimitet inte direkt kopplas till organisationers 

ekonomi, men däremot kan illegitimitet ha en direkt negativ påverkan på ekonomin. Detta 

konfirmeras av Elg på Altia Sweden som menar att CSR inte längre är en konkurrensfördel, utan 

en hygienfaktor och att de som inte har ett välarbetat CSR-arbete får naturliga nackdelar. Cramer 
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et al. (2004) menar att för att företag ska kunna hantera Corporate Social Responsibility behöver 

de se över vad Wood (1991) kallar för Outcomes i CSP-modellen. Cramer et al. (2004) har 

identifierat två frågor: “Vad har CSR för konkret påverkan på resultatet för en organisation?” och 

“Vilka ekonomiska fördelar visar CSR-arbetet på, dels för företaget och dels för samhället?”. Då 

Altia Sweden förser sin anläggning i Finland med restprodukter från sin produktion, som nämnts 

i Fas 3, blir detta en ekonomisk besparing och ett konkret resultat för organisationen. Enligt 

Carroll (1991), är organisationers ekonomiska ansvar fundamentet till resterande av deras ansvar. 

Han menar att det ekonomiska ansvaret är att vinstmaximera för att kunna överleva på 

marknaden. Elg på Altia Sweden menar att det handlar om att arbeta smart, vilket är positivt för 

både ekonomin och hållbarhetsfaktorer som ekonomi och miljö. Hermansson & Co påpekar att 

deras producenter kan göra ekonomiska vinningar på exempelvis energibesparingar och dylikt, 

men kopplingar till hur sociala frågor resulterar i ekonomiska faktorer, kan inte Hermansson & 

Co påvisa, varken internt eller externt hos deras producenter. 

 

5.5 Avslutande komparation av data som författarna vill belysa 

utanför faserna 
 

Efter att vinimportörerna implementerat CSR behöver de säkerställa att vinproducenterna följer 

de  krav som BSCI ställer. Samtliga vinimportörer i studien använder sig av de kontroller som 

görs av Systembolaget och BSCI. De gör inga kontroller på egna initiativ. Elg från Altia påpekar 

att de aldrig kan veta exakt huruvida producenterna följer kraven. Det har av intervjuerna med 

The WineAgency samt Hermansson & Co visat sig att tillit och relationer är mycket viktigt i 

vinbranschen. Boklund hos Hermansson & Co menar att de behöver veta sin plats i 

leverantörsledet, för att inte riskera att producenterna ska vilja gå till en annan vinimportör utan 

vara nöjd med deras relation. Därför låter Hermansson & Co bli att ställa för höga krav, utan 

kommer istället med uppmuntran till sina producenter. Karlsson på The WineAgency menar att 

tillit är en viktig del när en relation ska byggas och att de blir utvalda av sina producenter på 

samma sätt som de väljer vilka producenter som de vill arbeta med. Hos The WineAgency är 

BSCI det enda som skrivs avtal om med producenter, i övrigt gäller ömsesidigt förtroende. 
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6. Slutsats och Diskussion 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som kunnat dras i studien. De presenteras utifrån 

studiens undersökningsfrågor. Diskussionsavsnittet presenteras efter slutsatserna också under 

respektive undersökningsfråga. 

 

 

6.1 Slutsats 
 

● Hur påverkade Systembolagets medlemskap i BSCI svenska vinimportörer? 
 

➢ BSCI:s uppförandekod fick vinbranschen att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Fanns visst 

arbete innan, men mer konkret och välutformat idag, tack vare detta. 

 

➢ CSR institutionaliseras i vinbranschen, då det är ett krav för att leverera till Systembolaget. 

CSR anses både vara en hygienfaktor och en konkurrensfaktor, men för att leverera till 

Systembolaget är det ett krav. 
 

● Vilka incitament och tillvägagångssätt har vinimportörer för att implementera, 

utveckla och förbättra CSR-arbetet? 

 

➢ Vinimportörer har skrivit på uppförandekoden dels för att ses som legitima i branschen 

men även för att det inte vore ekonomiskt försvarbart att inte göra det, då de annars inte 

hade kunnat sälja till Systembolaget. 

 

➢ Vinimportörer måste anpassa sig till de normer och värderingar som finns i samhället 

för att vara legitima, CSR är en del av dessa. 

 

➢ Vinimportörerna vi intervjuat har självuppfattningen att de arbetar på ett hållbart sätt och 

att de är goda samhällsaktörer. 

 

➢ Kostnadsbesparingar är ännu inget incitament för vinimportörer, men för 

producerande företag kan kostnadsbesparingar vara ett incitament till 

hållbarhetsarbete. 

 

➢ Bästa tillvägagångssätt vid CSR-implementering har inte gått att identifiera. 
 

 

● Hur ser svenska vinimportörer på CSR och BSCI? 
 

➢ BSCI:s uppförandekod anses vara ett bra sätt att få igång hållbarhetsarbetet. 
 

 

➢ Standardisering genom BSCI förenklar processen för vinimportörer att anamma CSR. 
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➢ Enligt de intervjuade är CSR en strategi inom vinbranschen. Antingen som ett måste för 

att företaget ska anses som seriöst eller för att uppnå konkurrensfördelar. 

 

 

Identifiering som inte föll inom ramen för studiens syfte men som författarna vill belysa: 
 

➢ Tillit och relation är nyckelfaktorer mellan vinimportörer och vinproducenter. 
 

 

 

6.2 Diskussion 
 

 

● Hur påverkade Systembolagets medlemskap i BSCI svenska vinimportörer? 

Svenska vinimportörer har sedan tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor, men inte kallat det för 

CSR. Mycket av deras arbete berörde BSCI-kraven, men hur pass mycket var olika i de olika 

företagen. När BSCI:s uppförandekod trädde i kraft fick vinimportörerna ett konkret verktyg 

att arbeta med för att konkretisera sitt hållbarhetsarbete. Deras CSR-engagemang hade fått en 

formell innebörd. 

 

Samtliga intervjuade vinimportörer anser CSR vara förankrat i sina organisationer. De anser att 

CSR präglar vinbranschen. Detta gäller för organisationer som har Systembolaget som kund. 

Vissa mindre aktörer i vinbranschen har visat sig inte känna till vad CSR innebär och vi kan 

därför inte dra slutsatsen att samtliga vinimportörer arbetar med CSR, men vi kan se att CSR 

blivit institutionaliserat då de som levererar till Systembolaget berörs av uppförandekoden.  

 

Det har av studien framkommit att förändringar kan behöva ske hos vinimportörer när CSR 

ska implementeras och arbetssätt, avtal och rutiner ska sättas. När organisationen har 

genomgått förändringen och utfört vad Maon et al. (2009) kallar “Refreeze” och 

organisationen arbetar efter de nya standarderna, finns det antydningar från de intervjuade 

att marginalnyttan minskar och att tjänsten som hållbarhetsansvarig kan kompletteras med 

andra arbetsuppgifter. I och med Systembolagets medlemskap i BSCI ökade kraven på 

vinimportörer att dokumentera, följa upp och kräva från sina producenter och leverantörer 

att de följde dessa krav. Vi har i studien kunnat se tendenser till att när dessa krav är 

uppfyllda och uppförandekoden påskriven, handlar det om vidareutveckling av CSR-arbete 

och inte nödvändigtvis större förändringar. 

 

 

● Vilka incitament och tillvägagångssätt har vinimportörer för att 

implementera, utveckla och förbättra CSR-arbetet? 

 

Studiens vinimportörer är överens om att CSR har en positiv påverkan på deras rykte och image. 

De är alla måna om hur de uppfattas och de kommunicerar därmed sitt CSR-arbete i den 
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omfattning de kan. Samtliga importörer menar att CSR inom vinbranschen är ett svar på 

marknadens efterfrågan och intresse. Vi drar slutsatsen att samtliga vinimportörer strävar efter 

legitimitet på marknaden genom att följa regler som BSCI:s uppförandekod, samt att agera och 

kommunicera utifrån marknadens efterfrågan. En importör menar att CSR är ett krav för att anses 

som legitim i branschen, medan de andra menar att CSR är en tydlig konkurrensfördel då de kan 

se att försäljningssiffrorna ökar om produkterna blir ekologiska. Detta pekar på att vinimportörer 

måste arbeta med CSR av olika anledningar. 

 

De intervjuade organisationerna fortsätter att arbeta med och utveckla CSR för att överleva på 

marknaden. Detta med hänsyn till att organisationer upplevs som moderna, effektiva och 

legitima av att arbeta med institutionaliserade recept, samt anamma de begrepp och regler som 

råder inom branschen. 

 

Vinimportörerna kan inte se kopplingar till kostnadsbesparingar som följd av att arbeta med 

CSR, utom Altia Sweden som hänvisar till sin produktion. Kopplingar mellan CSR i produktion 

och ekonomiska faktorer har för dem varit tydliga, genom att de återanvänder restprodukter och 

gör el av det. Däremot berör detta inte importverksamheten och går inte att jämföra med de 

andra vinimportörerna. 

 

Avseende tillvägagångssätt av CSR-implementering inom vinbranschen, drar författarna 

slutsatsen att det inte finns ett bästa sätt att utföra implementeringen på. Vi kan inte se några 

tendenser till att de vinimportörer som tagit hjälp av en konsult vid CSR-implementeringen har 

bättre eller mer välutvecklade CSR-program.  

 

● Hur ser svenska vinimportörer på CSR och BSCI? 
 

Vinimportörerna menar att BSCI-kraven har varit bra för branschen då de i och med kraven fått 

branschens aktörer att arbeta med CSR. BSCI har även benämnts som ett bra verktyg för att veta 

att aktörerna arbetar på ett korrekt sätt och har använts som checklista. Detta har också påpekats 

kunna vara negativt då det kan innebära att vissa aktörer stannar vid dessa checklistor utan att 

fortsätta förbättra villkor för arbetare och miljö. 

 

Genom att sätta gemensamma krav på samtliga nordiska vinimportörer med hjälp av BSCI:s 

uppförandekod, har processen förenklats för vinimportörer att anamma ett hållbarhetsarbete och 

hållbarhetstänk. 

 

Att arbeta med CSR anser vinimportörerna vara nödvändigt och används som strategi. Samtliga 

vinimportörer utom Altia Sweden anser att CSR är en konkurrensfördel. Altia Sweden menar 

att detta är en hygienfaktor och nödvändigt för överlevnad på marknaden. 

 

Konsumenter har idag ett hållbarhetstänkande som förr inte fanns i samma utsträckning. De har 

börjat ställa krav på samhällsaktörer att de ska ta ansvar. Med hjälp av media har orättvisor och 

missförhållanden uppmärksammats och konsumenter har börjat säga ifrån. Detta samhällstryck 
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är något vinimportörer inte kan förbise. 

 

Identifiering som inte föll inom ramen för studiens syfte men som författarna vill belysa: 
 

I studiens resultat uppenbarade sig ett fenomen vi inte väntat oss. Det visade sig att 

vinimportörerna har nära relationer till vinproducenterna, men distanserade förhållanden till 

Systembolaget. The WineAgencys Moa Karlsson berättade att de ingår samarbete med 

producenterna utan några skriftliga avtal eller kontrakt. Flera av dessa samarbeten ingicks på 

grund av att producenterna känner till företagets VD och därmed känner de en viss tillit och 

relation till företaget. Liknande faktorer har visat sig hos de övriga intervjuade importörerna, där 

relation och tillit stått i fokus.  

 

Systembolaget har som ovan nämnt distanserade förhållanden till sina leverantörer, detta för att 

vara märkesneutrala och helt objektiva i val av inköp. Skulle Systembolaget inte ha dessa 

riktlinjer hade risken för icke-märkesneutralitet och favorisering bland leverantörerna troligen 

varit större än vad det är idag.  De relationer som finns mellan importörer och producenter å 

andra sidan, verkar av studien ha en viktig funktion och vara på just det som affärer bygger på.  
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7. Egna reflektioner och Förslag till 

vidare forskning 

I följande kapitel presenteras de reflektioner som författarna vill belysa, samt förslag till vidare 

forskning. 

 

Porter och Kramer menade år 2006 att CSR var en konkurrensfördel, vilket 2010 också 

poängteras av Cruz och Boehe. Grafström et al. (2008) menar att CSR är något som ändras över 

tiden. Detta går att diskutera med tanke på hur Elg på Altia Sweden inte längre ser CSR som en 

konkurrensfördel, utan snarare som en hygienfaktor. Detta är något han kanske skulle få medhåll 

av Porter och Kramer idag, tio år senare. CSR var inte lika utbrett 2006 som det är idag, då 

Porter och Kramer argumenterade för CSR som konkurrensfördel. Före 2012 och 

Systembolagets medlemskap i BSCI fanns inte tvånget på studiens fyra intervjuade importörer, 

vilket gör tidsaspekten till en viktig faktor. Det hade varit intressant att se huruvida Carroll, 

Porter och Kramer med flera anser om CSR idag och vad deras studier skulle visa år 2016.    

 

Det har för oss författare inte varit möjligt att titta på hur de intervjuade vinimportörerna 

arbetade, eller hur de inte arbetade, med hållbarhetsfrågor före BSCI:s uppförandekod blev till 

ett krav. Det vi däremot kan se är att dessa gärna berättar vad de gör idag och hur de idag 

bemöter hållbarhetsfrågor. Då vårt urval bestod av importörer som levererade till Systembolaget 

och därmed följer samma uppförandekod som minsta åtgärd för ansvarstagande, blir inte 

studiens resultat nyanserat eller generaliserbart till andra vinimportörer. Det hade varit intressant 

att undersöka vilka konkreta skillnader uppförandekoden medfört sig i form av sociala och 

miljömässiga frågor och vi föreslår även en vidare forskning i hur stor insyn Systembolaget hade 

i leverantörsledet och mänskliga rättigheter, före införandet att uppförandekoden.  

 

CSR är enligt studiens datainsamling och författare institutionaliserat i vinbranschen i och med 

Systembolagets införande av en uppförandekod. Vi finner att det vore intressant att titta på hur 

beslutsprocesser gått till hos Systembolaget och regeringen. Vidare skulle vi vilja studera om 

liknande uppförandekoder finns, eller ska införas i andra segment av livsmedelsbranschen samt 

andra branscher. 

 

Vi ser att det är bra och nödvändigt att konsumenter och andra med makt sätter krav på aktörer 

att arbeta hållbart med avseende på miljö, människa och samhälle. Vi ser att det krävs 

uppmärksamhet från allmänheten för att förbättring och förändring ska kunna ske. Det vore 

intressant att undersöka hur hållbarhetsarbete sköts i de länder och områden som identifierats 

vara av risk. Exempelvis har PrimeWine Swedens samtliga producenter inte kunnat skriva 

under uppförandekoden än och vi föreslår vidare forskning om hur Systembolaget, 

vinimportörer och BSCI hjälper producenter att uppnå krav och mål inom hållbarhet.  

 

De intervjuade vinimportörerna säger sig arbeta med CSR för att de anser det vara en viktig 
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fråga, samt som svar på konsumenternas efterfrågan. Här blir vår reflektion att detta kan vara 

något som de påstår, men egentligen arbetar med CSR endast för att Systembolaget kräver det 

och att det här råder en så kallad löskoppling (Røvik 2000) där organisationerna påstår något 

för att vara legitima, men i själva verket agerar på annat sätt. Studien var inte avsedd att beröra 

detta område och vi har därför inte undersökt denna fråga, men anser att det vore mycket 

intressant att utföra en studie om hur organisationer kommunicerar sin CSR-verksamhet, 

jämfört med vad de egentligen gör och vilka konkreta åtgärder som tas. Detta är en mycket 

intressant fråga och ett område som är intressant för fler branscher än vinbranschen, men även 

svår att undersöka. 

 

Det hade varit intressant att undersöka synen på CSR i andra delar av leverantörskedjan än 

vinimportörer, för att få en nyanserad bild hur CSR upplevs i övriga led. För att få en tydlig bild 

från skörd till konsumtion vore en studie om Systembolagets och konsumenters syn av värde, för 

att kunna konkretisera hur hela branschen präglas av CSR. Vidare ser vi att det vore intressant att 

undersöka hur producenter arbetar med CSR och hur mycket eget initiativ de tar. 

 

Vi föreslår att komparera större vinimportörer med mindre, för att undersöka hur organisationers 

storlek påverkas av yttre påtryckningar om hållbarhetsarbete, samt vilka kunder som efterfrågar 

hållbara produkter. Då det finns en likformighet hos studiens vinimportörer hade ett annat 

angreppssätt kunnat leda till nyanserade resultat. Andra slutsatser om CSR inom vinbranschen 

hade möjligen kunnat dras, som berör både stora och små vinimportörer. 

 

Altia Sweden skulle vilja engagera sig mer i biståndsorganisationer. Exempelvis hade Altia 

Sweden velat stödja BRIS, Barnens Rätt I Samhället, men att de tackade nej. Motiveringen de 

gav var att de anser att Altia Swedens verksamhet kan ha en bieffekt som kan vara bidragande 

till att barn utsätts för alkoholrelaterat våld. Etik är en komplicerad fråga och etik och alkohol 

går inte alltid hand i hand, vilket här är tydligt. För organisationer som har produkter som kan 

vara hälsovådliga, tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma konsumenter om risker som 

finns, som alkoholism. Detta är ett sätt för organisationer av detta slag att agera med ett etiskt 

ansvar, och i detta fall kan stödjande av utsatta av produkten vara ett slags 

kompensationsbeteende hos företag. Etik är komplext och subjektivt och kan utspela sig i många 

arenor. Kompensationsbeteende hos organisationer har blivit alltmer vanligt, som exempelvis 

“klimatkompenserande”. Då kompenserar organisationer för sina utsläpp eller dylikt genom att 

exempelvis plantera träd. Tyvärr har detta inneburit att vissa organisationer köper stora 

landområden och planterar träd där utan hänsyn till lokalbefolkning, djur- eller växtliv som 

befunnit sig där långt före organisationen. Exempelvis tvingades bybor att lämna sina marker då 

soldater förde bort dem då det där skulle planteras en tallskog för att sänka Sveriges 

utsläppsnivåer (Expressen 2015). 

 

Genom studiens gång har faktorer som vi anser vara mycket intressanta uppenbarat sig men som 

inte fallit innanför syftets ramar. Det har visat sig att relationer och tillit är en mycket viktig 

faktor när affärsrelationer inleds eller upprätthålls. Då The WineAgency inte har skrivna avtal 

eller kontrakt med sina producenter utan allt sköts muntligt och utifrån ett ömsesidigt förtroende, 
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förstod vi att tillit och relationer är av betydande del inom vinbranschen. Karlsson på The 

WineAgency berättar även att många producenter valt att arbeta med dem för att de känner till 

bolagets VD, Ann Burgaz, och har stark tillit till henne. Vidare berättar Boklund på Hermansson 

& Co att de måste ha i åtanke vilken plats de har i leverantörsledet och att de inte vill verka för 

krångliga, för då finns risk att producenterna vänder sig till andra importörer. PrimeWine 

Sweden menar att det i upphandlingar med producenter är en fördel att ha ett gediget CSR- 

program för att kunna bli vald som importör. Det är för oss tydligt att relationer och tillit är 

viktiga och har stor påverkan på affärsrelationer och huruvida producenter och importörer ingår i 

relationer med varandra eller ej. Varför dessa relationer är viktiga i denna konstellation, går att 

spekulera i. Kanske är relationer viktiga då det rör sig om jordbruksprodukter där många mindre 

vinproducenter satsat allt de haft och vill känna sig trygga med vilka de arbetar med? Kanske är 

det så att vinbranschen är såpass liten, som de intervjuade menar, att det i branschen gäller att 

alliera sig med partners man vill förknippas med och att rykte, image och affärsförhållanden 

därför är viktiga? Kanske råder det en informell och avslappnad affärssed i denna bransch? Det 

finns många aspekter man kan tänka sig vara orsak till detta fenomen, och det hade vi tyckt varit 

mycket intressant att undersöka vidare. Ytterligare data som författarna inte väntat sig, var 

Arpells (från PrimeWine Sweden) uttalande om att arbeta med CSR var bra för att göra sig 

attraktiv för producenterna. Även Altia Sweden har berättat att det krävs ett CSR-program för att 

anses som en seriös aktör i branschen. Våra reflektioner kring dessa uttalanden är att CSR också 

kan bygga tillit i en relation, och kanske att producenten känner tillit till importören om den 

visar sig vara en seriös aktör genom att arbeta med CSR? 

 

När vi sätter denna information i relation till hur Systembolaget arbetar med tillit och relationer, 

är skillnaden stor. Systembolaget arbetar strikt efter en märkesneutralitet och har en icke- 

personlig relation till sina leverantörer, medan det mellan vinimportörerna och vinproducenterna 

är en mycket personlig relation.  

 

Vi ser att det här finns en intressant skillnad i hur man arbetar med sina intressenter och det vore 

intressant att undersöka dessa skillnader och likheter djupare. Att titta på andra branscher inom 

livsmedelsbranschen eller någon annan bransch. Där skulle vi vilja studera hur inköpsprocesser 

sker och vilken roll relation och tillit spelar, eller låter sig spelas. Att även studera andra 

monopol, eller rum för offentlig upphandling vore mycket intressant. 

 

Vidare ser vi att Systembolaget hade kunnat ställa än högre krav på sina leverantörer och kunnat 

hjälpa samhället till att bara förbruka produkter som blivit framställda på ett hållbart sätt. Vi anser 

att BSCI-kraven är nödvändiga och bra då de lyfter hållbarhetsfrågan och skyddar människor och 

miljö. Dock anser vi att de är relativt basala och skulle kunna utvecklas för att driva frågan ännu 

längre fram. Detta anser vi avse fler branscher än livsmedelsbranschen, men ser att 

livsmedelsbranschen vore en bra startpunkt då den berör samtliga människor. Köparen borde ta 

ansvar, vilket i studien varit Systembolaget, men vi syftar även på slutkonsumenten i denna fråga.  
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BILAGA 1, Fyra faser och nio steg 

av Maon et al. (2009) 
 

FAS 1 - ledningsgruppen blir medveten om sitt sociala ansvar 

Steg 1: Höja medvetenheten om CSR inom organisationen 

 

FAS 2 - organisationen definierar visioner och mål för sitt CSR-arbete 

Steg 2: Uppskatta verksamhetsmål i sitt samhälleliga sammanhang 

2.1 Avslöjande företagets normer och värderingar 

2.2 Identifiera viktiga intressenter och kritiska intressenters frågor 

Steg 3: Upprätta en vision och en arbetsdefinition för CSR 

Steg 4: Bedöma nuvarande CSR status 

4.1 Revision nuvarande praxis CSR 

4.2 Benchmarking konkurrenternas praxis och CSR normer och 

standarder Steg 5: Att utveckla en CSR - integrerad strategisk plan 

 

FAS 3 - implementera förändring i organisationen 

Steg 6: Genomförande av CSR - integrerad strategisk plan 

Steg 7: Kommunikation om åtaganden och prestanda CSR 

Steg 8: Utvärdera CSR - integrerade strategier och kommunikation 

 

FAS 4 - institutionalisera förändringarna 

Steg 9: institutionalisera CSR 
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BILAGA 2, Intervjufrågor 
 

● Vilken roll har du på företaget och hur arbetar du med CSR? 

● Hur länge har du arbetat med detta? 

● Hur, när och varför startades CSR-arbetet i er organisation? 

● Hur påverkade Systembolagets införande av BSCI (Business Social Compliance 

Initiative) ert arbete med CSR? 

● Hur har implementering av CSR bearbetats och genomförts? 

● Vem/vilka har varit/är ansvariga för implementationen? 

● Finns det fler inblandade? (team eller projektgrupp?) 

● Vilka parter har haft inflytande över utformningen av CSR-arbetet? 

● Har ni stött på problem vid implementeringen och vilka aspekter har försvårat den? 

- Hur har dessa hanterats? 

● Vilka aspekter har förenklat implementeringen? 

- Hur har dessa hanterats? 

● Hur har er implementering påverkat producenter, personal, ägare och kunder? 

● Hur har er implementering mottagits hos producenter, personal, ägare och kunder? 

● Hur har er implementering presenterats för medarbetare och i vilken takt har den skett? 

● Hur har ni nått ut till berörda och fått de motiverade/samarbetsvilliga? 

● Har CSR blivit en del av er företagskultur? I sådana fall i vilken grad? 

- Hur har det blivit det? 

● Hur följer ni upp att era externa samarbetspartners lever upp till era riktlinjer? 

● Hur följer ni upp det interna arbetet med CSR? 

● Vilka oberoende aktörer används för kontroll? (internt och externt) 

● Har ert CSR-arbete ändrat era visioner, värderingar och långsiktiga mål? I så fall hur och till 

vilken grad? 

- Om ja, har detta påverkat era producenters, kunders och ägares värderingar? 

● Hur hanteras uppnådda samt icke uppnådda hållbarhetsmål? 

● Hur ser det interna och externa informationsflödet ut gällande er CSR-verksamhet? Vad 

väljs att inte kommuniceras ut? 

● Skrivs CSR med i kontrakten med era producenter, kunder och anställda? 

● Har ni tittat på hur andra i branschen gjort vid implementering av CSR och vid fortsatt 

arbete med CSR-relaterade frågor? I så fall till vilken utsträckning? 

● Får era anställda någon utbildning inom CSR? I så fall vad? 

● Anser ni att ert CSR-arbete har effekter på ert rykte/image? I så fall vilka? 

● Påverkar ert CSR-arbete företagets ekonomi? På vilket sätt? 

● Hur skulle ni säga att vinbranschen präglas av CSR? Och hur har det ändrats över tiden? 

● Redovisas CSR-arbetet i er årsredovisning? Vilka kanaler förmedlas arbetet i? 

● Vilka för- och nackdelar kan er organisation se med CSR och vilka motiv väger tyngst till 

CSR-arbetet? 

● Är CSR en konkurrensfördel? I så fall hur och varför? 

● Är CSR förankrat i er organisation? I så fall till vilken grad och hur? 


