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Sammanfattning 

Det har blivit till en global insikt att jordens framtid, i mångt och mycket, vilar i 

människans händer. Ett fortsatt överutnyttjande av resurser i samspel med de 

avsevärda växthusgaserna som släpps ut är därmed förödande för samhället. Just 

detaljhandeln är en bransch som bidrar till omfattande negativa effekter på samhället, 

dels på grund utav det enorma matsvinn som varje dag blir då produkter passerar ”bäst 

före-datum” och dels beroende på de negativa utsläpp som blir vid produktionen av 

vissa produkter. 

Forskning har visat att åtskilliga företag inom detaljhandeln idag väljer att beakta sitt 

CSR-engagemang (bidrag till ett mer hållbart samhälle) som en resurs. Dock står 

detaljhandeln inför många betydande risker och offentlig kritik i relation till hur de 

beaktar sitt CSR-engagemang som en resurs. Kritiken handlar bland annat om hur 

livsmedelsbutiker tar sitt ansvar i försörjningskedjan. Givet den exponering 

(problematik) detaljhandeln står inför beträffande de betydande riskerna och den 

offentliga kritiken som kan bli faktum om inte CSR-aspekter beaktas blir det därför 

betydelsefullt att undersöka detta område: Hur kan ett aktivt CSR-arbete betraktas 

vara en långsiktig konkurrensfördel (inom detaljhandeln)?  

Studien tar sin utgångspunkt i den resursbaserade vyn och VRIO-ramverket. Det 

förstnämnda syftar till att identifiera ett företags konkurrensfördelar medan VRIO-

ramverket analyserar hur konkurrensfördelarna kan bli långsiktiga. Till studien 

används en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomförts på tre 

svenska företag inom detaljhandeln, samt analys av tillhörande företagsdokument. 

Slutsatsen visar att det inte är möjligt att dra någon allmängiltig slutsats angående om 

ett aktivt CSR-arbete kan betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel eller inte. 

Slutsatsen är istället att ett aktivt CSR-engagemang bör ses som en potentiell källa till 

att uppnå långsiktig konkurrensfördel samt att ett företags CSR-engagemang i 

framtiden kommer vara av existentiell betydelse för det egna företaget. 

Nyckelord: CSR, den resursbaserade vyn, detaljhandeln, hållbarhet, 

konkurrensfördel, resurs, VRIO-ramverket.  



Abstract 

It has become a general knowledge that the future of the earth rests in the hands of 

humankind. A continued over-exploitation of resources in interaction with the 

significant greenhouse gases being emitted is consequently devastating to society. Just 

the retail sector is an industry that contributes to the significant negative effects on 

society, partly due to the negative emissions that occur in the production of certain 

products and partly because of the huge food waste every day when products pass” 

best before dates”.  

Research has shown that several retail companies today choose to pay regard to their 

CSR commitment (contribution to a more sustainable society) as a resource. However, 

retailing faces many significant risks and public criticism in relation to how they 

consider their CSR commitment as a resource. Given the increased awareness and 

consideration of CSR as a resource in relation to the problematic retail trade, it is 

therefore important to investigate: How active CSR work can be regarded as a long 

term competitive advantage (within retail)? Which aims to understand the relationship 

between retail and CSR activities. 

The study will be based on the resource based view and the VRIO-framework. The 

former aims at identifying a company's competitive advantage while the VRIO-

framework analyzes how the competitive benefits can be long term. The study used a 

qualitative method in which semi-structured interviews have been used in meetings 

with three major companies in the retail sector in Sweden. Furthermore, the companies' 

documents were also examined.  

The result revealed that we cannot draw a general conclusion about whether active 

CSR work can be considered as a long-term competitive advantage or not, but it should 

be seen as a potential source for achieving long term competitive advantage. On the 

other hand, the study concluded that a company's CSR commitment will be decisive 

in order to remain in the future market. 

Keywords: CSR, resource based view, retail, sustainability, competitive advantage, 

resource, VRIO-framework. 
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1. Inledning  

Det inledande kapitlet i uppsatsen syftar till att ge läsaren en bakgrund till valt 

ämnesområde. Efter att problembakgrunden presenterats följer aktuell problemdiskussion 

som sedermera resulterar i ett syfte och till sist återges den frågeställning som arbetet avser 

att besvara.  

1.1 Problembakgrund  

Under de senaste åren har sociala medier varit rika på artiklar om katastrofer som orsakats 

av företag. Allmänheten har exempelvis fått erfara konsekvenser av oljeutsläpp i haven, 

korruption och ekonomiska kollapser. En hållbar utveckling handlar således om samspelet 

mellan ekologin, den sociala hållbarheten och ekonomin. Den utmaning som inkluderas i 

ett arbete mot en hållbar utveckling är gränsöverskridande. Därför tog Förenta Nationerna, 

FN, 2015 fram en agenda mot en global hållbar utveckling (Agenda 2030). Agendan 

innefattas av sjutton globala mål för en hållbar utveckling som skall nås till 2030. 

(Naturvårdsverket, 2018). 

Varje dag visualiseras nyheter om orättvisor, fattigdom, krig och olika formera av 

miljöförstörelser. Om samtliga av värdens företag, likväl som varje enskild individ, började 

arbeta mot en hållbar utveckling skulle detta höja levnadsstandarden för den del av 

befolkningen som lever i de fattigare områdena och det skulle framför allt ge 

nästkommande generationen en friskare planet att leva på.  

Under det senaste decenniet har företagets sociala/hållbara ansvar, CSR därför kommit att 

bli ett etablerat begrepp som fått stor uppmärksamhet inom flera branscher, inklusive 

detaljhandeln som detta arbete studerar (Bevan, Corvellec & Faÿ, 2011). Wasserman 

(2009) gör gällande att detaljhandeln är en av de mest centrala branscherna då den är 

väsentlig för människans fortsatta existens i form av föda.  

CSR är ett begrepp som etablerat sig bland såväl chefer som konsulter och revisorer vilket 

har resulterat i att det blivit allt viktigare för företag att beakta samhällsansvar, bland annat 

för företag verksamma inom detaljhandeln. Att detta aktualiseras utifrån flera aspekter är 
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anledningen till varför detta arbete bör anses vara intressant (Bevan, Corvellec & Faÿ, 

2011). 

1.1.1. Definition av CSR 

Enligt Witkowska (2016) har CSR-begreppet (Corporate Social Responsibility) aldrig 

tillskrivits varken en viss författare eller en viss tidpunkt för uppkomsten av begreppet. 

Witkowska (2016) hävdar i sin artikel att begreppet kan anses vara lika gammalt som 

företaget, ity det alltid funnits exempel på företag som arbetat med sociala frågor. 

Fortsättningsvis uppmärksammas det faktum att det skett en utveckling av begreppet i takt 

med den ekonomiska och sociala utveckling världen ställts inför. Således kan det sägas att 

det moderna tillvägagångssättet för CSR-konceptet trädde fram under 1950-talet då 

begreppet ”företagets sociala ansvar” började användas mer frekvent (Witkowska, 2016). 

Enigt Witowska (2016) innebär en CSR-aktivitet därför alla de aktiviteter som 

organisationer bedrier av etisk och social karaktär. 

1.1.2 Reaktioner på CSR 

För att visualisera den betydelse som CSR-konceptet haft på samhället under det senaste 

decenniet kommer en skildring att göras av hur CSR betraktats hos såväl företag som 

konsumenter. Detta är väsentligt för uppsatsen då det ger en förklaring till hur ett aktivt 

CSR-engagemang kan betraktas vara en resurs vilket är det faktum uppsatsen vilar på och 

den aspekt som önskas granskas noggrannare då vi önskar studera hur ett aktivt CSR-

arbete, en resurs, kan betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel?  

Företagens reaktion på CSR 

När CSR började vinna sina sporrar i början på 2000-talet växte ett belägg för att 

mänskligheten skulle börja ta sitt ansvar gentemot samhället. Detta gällde såväl individen 

som kollektivet, alltså den enskilda människan, bolaget och samhället som helhet. Trots 

detta, gjorde en rad företag ett aktivt val att inte ta på sig något ansvar gentemot samhället. 

Företag som valde att inte göra detta, antog samma principer och värderingar som den 

amerikanske ekonomen Milton Friedman en gång hade gjort och påstod att The social 

responsibility of business is to increase its profits (Guthrie & Durand, 2008).  
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Det anhängare till Friedman under början av 2000-talet inte förstod var de långsiktiga 

negativa effekterna av att inte visa socialt ansvarstagande gentemot samhället. Vid denna 

tidpunkt växte principer likt The Iron Law of Responsibility fram. Principen i fråga sade 

att de bolag som inte använde sin makt på ett ansvarsfullt sätt skulle tillslut förlora den, 

samt att de företag som inte själva tog socialt ansvar skulle tillslut tvingas till det då stater 

i så fall skulle komma att stifta lagar som tvingade dem till det (Guthrie & Durand, 2008). 

Dessutom menar Löhman och Steinholtz (2004) på att de företag som tar CSR-ansvar gör 

vårt samhälle till det bättre. 

Inte heller förstod dessa företag problemet med negativ publicitet i sociala medier, negativ 

press kunde vara förödande för ett företag. Exempelvis fick Phil Knight, VD för Nike 1997, 

bekänna färg då han påstod att Nike inte ansvarade för arbetarnas arbetsvillkor i 

leverantörskedjan. Knight påstod att detta inte låg på varken hans eller företagets bord 

eftersom produktionen inte skedde hos företaget. Knights uttalande fick katastrofala 

konsekvenser för företaget som fick en nedgång i sin försäljning och ett skadat rykte 

(Guthrie & Durand, 2008). 

Det var inte bara Nikes VD Phil Knight som fick lära sig betydelsen av att ta ansvar för 

samhället den hårda vägen tillföljd av en social katastrof. Flera företag, däribland svenska, 

begick liknande misstag att yttra sig om att samhällsansvar inte låg på deras bord. Av denna 

orsak, att företag som inte tog sitt ansvar, fick en försämrad försäljning och fick ett skadat 

rykte, aktualiserades det att aktieägare i synnerhet, helst investerade i företag som tog sitt 

ansvar gentemot samhället, i enlighet med CSR (Guthrie & Durand, 2008).  

Konsumentens reaktion på CSR 

Konsumenter i allmänhet har klargjort att de vill få kännedom om det sociala ansvar som 

ett företag tar när de köper en produkt. Dock är det således något som företagen inte alltid 

rapporterar om vilket skapar problematik för den medvetne konsumenten (Wigley, 2008). 

Dagens Industri (2018) skriver exempelvis i en annons från 2016 efter en genomförd studie 

gällande konumentmedvetenhet relaterat till hållbarhetsfrågor, att 57 % av de tillfågade 

konsumenterna lägger pengar på hållbara produkter och att hela 87% medvetet väljer att 

handla miljömärkt. Detta indikerar således att mängden medvetna konsumenter tämligen 

är hög. 
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Lee och Shin (2010) påstår att forskning visat att det faktiskt finns ett positivt samband 

mellan företagets sociala ansvar, CSR och konsumentbeteende. CSR-verksamhetens 

sociala bidrag och det lokala samhällsbidraget påverkar konsumentens köpintention, 

medan företagets miljöskydd och bidrag inte påverkar konsumentens köpintention alls. 

Gällande konsumentbeteende och förståelsen för CSR är det dock ett område som inte är 

särskilt välstuderat. 

1.2 Problemdiskussion 

Hadjimanolis (2000) gör gällande att innehav av konkurrensfördelar för enskilda företag 

har blivit än mer betydelsefullt i och med globaliseringen som skett under de senaste 

decennierna. Dispositionen av konkurrensfördelar har rentav kommit att utgöra grunden 

för de moderna strategiska förvaltningsteorierna. För att skapa konkurrensfördelar hävdar 

Yoon, Gürhan-Canli och Schwarz (2006) att åtskilliga företag idag väljer att arbeta med 

CSR-aktiviteter och se det som en resurs för det enskilda företaget.  

Beträffande detaljhandeln har Maloni och Brown (2006) som åsikt att nämnd bransch står 

inför många betydande risker och offentlig kritik gällande hur CSR-arbetet betraktas vara 

en resurs. Kritiken handlar bland annat om hur livsmedelsbutiker tar sitt ansvar i 

försörjningskedjan, alltså hur livsmedelsbutikerna tar ansvar för allt som händer mellan 

råvara till färdig produkt.. Förutom ansvaret i försörjningskedjan och etiska överväganden 

kan konsumentkritik av upplevda CSR-brister vara extremt skadligt för företagets 

lönsamhet, innehavet av aktuell marknadsandel samt påverkan på leverantörerna i 

försörjningskedjan.  

Detaljhandeln är den bransch som allmänheten känner mest oro för med avseende på hur 

CSR-aspekter beaktas (Malone & Brown, 2006). Malone och Brown (2006) gör också 

gällande att denna oro troligtvis är ett resultat av den ökade insikten hos gemene man om 

vilka negativa konsekvenser och betydande risker som matproduktionen har på samhället, 

såsom överexponering av resurser och luftföroreningar exempelvis. Då detta har blivit till 

en global insikt, att mycket av maten som framställs har negativa skadliga effekter på 

miljön, har konsekvenserna blivit att intressenterna intensifierat sina krav på att företag 

inom detaljhandeln skall agera mer hållbart. Detta innebär således att ett aktivt CSR-arbete 

(ett intensivt arbete i syfte att främja CSR) inom detaljhandeln är högst relevant och 

intressant i dagens samhälle (Wasserman, 2009).  
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Givet den exponering (problematik) detaljhandeln står inför beträffande de negativa 

konsekvenserna och betydande riskerna som kan bli faktum om inte CSR-aspekter beaktas 

blir det därför betydelsefullt att undersöka detta område. (Tagit bort frågeställningen där 

så undgås upprepning.) 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att förstå relationen mellan detaljhandeln och CSR-aktiviteter, samt 

till att förstå hur ett aktivt CSR-arbete kan betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel? 

1.4 Frågeställning 

- Hur kan ett aktivt CSR-arbete betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel? 
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2. Teoretisk referensram 

I det följande kapitlet kommer den teoretiska referensramen som uppsatsen vilar på att 

presenteras. Avsnittet inleds med att den resursbaserade vyn introduceras och därefter 

följer en redogörelse kring bland annat VRIO-ramverket (Valuable, Rarity, Imitability och 

Organization), som är ett centralt ramverk för uppsatsen. Utgångspunkten är att den 

resursbaserade vyn med tillhörande ramverk kommer att skildras från ett 

managementperspektiv samt utifrån ett redovisningsperspektiv med avseende på hur bolag 

betraktar sitt CSR-engagemang. 

2.1 Den resursbaserade vyn samt VRIO-ramverket 

Vid val av teori önskade vi finna en vy som gav oss ett tydligt sätt att operationalisera och 

analysera vår problemformulering. Därav föll det sig naturligt att den resursbaserade vyn 

valdes då den aktualiserar den grundläggande frågan om varför företag är olika och hur 

företag kan uppnå en långsiktig konkurrensfördel (Lin, Tsai, Wu & Kiang, 2012). 

Dessutom gör Knott (2015) gällande att den resursbaserade vyn är den teori som varit mest 

dominant under de senaste åren med avseende på att förstå ett företags resurser vilket 

artikulerar att teorin har en hög relevans inom aktuellt område. 

Enligt Lin, Tsai, Wu & Kiang, (2012) har flera teoretiker inom den resursbaserade vyn 

identifierat resursegenskaper som är väsentliga för att uppnå en långsiktig 

konkurrensfördel.  Enligt dessa teoretiker bör en resurs uppfylla VRIO-ramverket för att 

den skall kunna leda till en långsiktig konkurrensfördel, alltså vara värdefull, ovanlig, inte 

imiterbar samt nyttjas på ett optimalt sätt inom organisationen. Likaledes påstår Knott 

(2015) att VRIO-ramverket är ett förespråkat ramverk inom den resursbaserade vyn. 

Konklusionen blev därmed att vi ansåg att VRIO-ramverket vara högst adekvat. 

2.2 Den resursbaserade vyn, RBV 

2.2.1 Upprinnelsen till RBV	

Birger Wernerfelt lade 1984 grunden för den resursbaserade vyn, RBV. RBV syftar till att 

identifiera ett företags konkurrensfördelar. Det Wernerfelt hävdade med sin vy var att ett 
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företag först får en konkurrensfördel om företaget har tillgång till en värdefull materiell 

och/eller immateriell resurs. Wernerfelt påstod att det är dessa resurser som skiljer företag 

åt, dels beroende på vad för slags resurser ett företag besitter och dels beroende på hur de 

olika resurserna kombineras. Det Wernerfelt menade var med andra ord att företag skulle 

betraktas som en historisk samling av resurser vilka var bundna ”semi-permanent” till 

företaget (Barney, 1991).  

2.2.2 Centrala begrepp 

För att återstående del av den teoretiska referensramen skall vara tydlig kommer det att 

återges ett antal definitioner av centrala begrepp som är väsentliga. När definitioner ges till 

begreppen är utgångspunkten Barney och Hesterlys (2006) begreppsbestämning då deras 

definitioner ofta förekommer i litteraturen.  

Resurs: En resurs inom den resursbaserade vyn definieras som en materiell och/eller icke- 

materiell tillgång som ett företag kontrollerar. Denna resurs kan sedan användas för att 

implementera en strategi. Exempel på resurser kan vara ett företags fabriker (materiella 

tillgångar), produkter (materiella tillgångar) eller kundrelationer (icke-materiella 

tillgångar) (Barney & Hesterly, 2006). 

Heterogen resurs: Företag som är verksamma inom samma bransch har olika resurser. 

Denna olikhet skapar förutsättningar för att resurser inte är perfekt mobila, det vill säga 

olika företag verksamma inom samma bransch har tillgång till skilda resurser (Barney & 

Hesterly, 2006). 

Resursimmobilitet: En del av de heterogena resurserna som ett företag besitter kan vara 

svåra för konkurrenterna att duplicera. Detta kan bero på en historisk komplexitet som 

finns knuten till resursen ifråga, eller att det råder kausal tvetydighet, det vill säga det är 

svårt för konkurrenterna att förstå sambandet mellan resurs och framgång. Denna 

problematik utgör grunden för resursimmobilitet (Barney & Hesterly, 2006). 

Långsiktig konkurrensfördel: Ibland stöter företag på negativa aktiviteter i samband med 

att de skall försöka duplicera en konkurrents resurs. Den resurs som företaget i fråga önskar 

kopiera är för det konkurrerande företaget värdefull, ovanlig, icke-imiterbar samt icke-

utbytbar/nyttjas optimalt sätt inom organisationen. Detta är således förutsättningarna för 

att en resurs skall betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel (Barney & Hesterly, 2006). 
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2.3 VRIN-ramverket	

Jay Barney kom 1991 fram med VRIN-ramverket (Value, Rarity, Imitability och Non-

substitutable) som en vidareutveckling av Wernerfelts resursbaserade vy. Barney hävdade 

att alla resurser i ett företag inte är strategiskt relevanta. Han menade att alla resurser som 

ett företag besitter inte leder till konkurrensfördelar per automatik. För att en resurs skall 

utmynna i en långsiktig konkurrensfördel menade Barney att resursen i fråga bör uppfylla 

VRIN-kriterierna (Barney & Hesterly, 2006). 

 

Figur 1: Vår bearbetning av Barneys utlåtande om hur långsiktig konkurrensfördel uppnås (egen 

konstruktion med inspiration från Barney & Hesterly (2006)). 

Figur 1 ovan illustrerar VRIN-ramverket med dess beståndsdelar. Ramverket beskriver hur 

de fyra delarna: värdefull, ovanlig, icke imiterbar och icke utbytbar utgör grunden för att 

det skall vara fråga om en långsiktig konkurrensfördel. Om en av dessa aspekter inte är 

reella för en resurs kan resursen inte anses vara objekt för en långsiktig konkurrensfördel. 

Valuable, värdefull: Kan ett företag med hjälp av sina resurser utnyttja en extern möjlighet 

och/eller neutralisera ett externt hot? Om svaret är ja på den frågan har aktuellt företag en 

värdefull resurs. Detta ses då som en styrka för företaget (Barney & Hesterly, 2006). Lin, 

Tsai, Wu & Kiang (2012) gör gällande att allt fler studier gällande resurshantering 
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uppmuntrar just till att identifiera värdefulla resurser som ett första steg i att hantera 

resurserna på ett framgångsrikt sätt.  

Rare, ovanlig: Vid identifikation av hur värdefull en resurs kan anses vara för ett företag 

är det också viktigt att fastställa hur pass ovanlig resursen i fråga är. Följaktligen är en 

resurs inte ovanlig om flera konkurrenter kontrollerar en liknande resurs. Däremot om 

konkurrenterna inte besitter någon likartad resurs kan resursen betraktas som ovanlig 

(Barney & Hesterly, 2006). 

Inimitable, icke-imiterbar: Värdefulla och ovanliga organisatoriska resurser kan emellertid 

endast vara källor till fortsatt konkurrensfördel om företag som inte äger dem står inför en 

nackdel med kostnaderna för att erhålla dem och/eller utveckla dem.  För att en resurs skall 

anses vara icke-imiterbar finns det tre kriterier, där åtmintone ett kriterie skall vara uppfyllt 

för att det skall vara fråga om en icke-imiterbar resurs. Nämligen: 

- En unik historia, resursen är svår att imitera på grund av dess unika historia. 

- Kausal tvetydighet, det vill säga sambandet mellan resurs och framgång är otydligt 

för konkurrenterna. 

- Social komplexitet, det föreligger en social komplexitet som gör att det är svårt för 

konkurrenterna att imitera resursen (Barney & Hesterly, 2006). 

 

Non-substitutable, icke utbytbar: En ideal resurs kan inte ersättas med någon annan resurs, 

det finns inga substitut (Barney & Hesterly, 2006). 

2.4 VRIN blev VRIO	

Barney kom dock att utveckla sitt VRIN-ramverk, VRIN blev VRIO, se Figur 2 (Value, 

Rare, Inimitable och Organization). Barney kom underfund med att verksamheten måste 

vara redo att använda resurserna inom företaget på ett ultimat sätt för att kapitalisera dess 

värde. Icke utbytbara resurser byttes mot Organisationens nyttjande av resurser (Barney 

& Hesterly, 2006). 

Organization, organisationens nyttjande av resurser: Syftar till förmågan att utnyttja 

resurserna och/eller den förmåga som finns inom ett företag på ett ultimat vis (Barney & 

Hesterly, 2006). 
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2.5 Tillämpning av VRIO-ramverket 	

VRIO-ramverket är adekvat att använda vid utvärdering av ett företags interna resurser då 

strävan är att utifrån resurserna skapa en långsiktig konkurrensfördel. VRIO-ramverket 

avser att återspegla ett företags interna styrkor och svagheter med avseende på resurser. 

Genom att besvara fyra stycken frågor går det att påvisa om ett företag besitter en långsiktig 

konkurrensfördel. Frågorna som skall besvaras är: 

1. Är resursen värdefull? 

2. Är resursen ovanlig? 

3. Är resursen imiterbar? 

4. Hur optimalt nyttjas resursen inom organisationen? (Barney & Hesterly, 2006). 

Om en resurs inte kan betraktas som värdefull kan ett företag heller inte implementera en 

strategi som öppnar upp för möjligheter eller neutraliserar hot. Om resursen ändå fokuseras 

kommer det att resultera i att kostnaderna för det enskilda företaget ökar och intäkterna 

minskar (Barney & Hesterly, 2006). 

En värdefull resurs som dock inte kan betraktas som en ovanlig resurs resulterar sedermera 

i att det inte uppstår någon långsiktig konkurrensfördel för det aktuella företaget. 

Emellertid kan resursen i fråga betraktas som en tillfällig styrka för det aktuella företaget, 

men kan alltså ej betraktas som någon långsiktig konkurrensfördel (Barney & Hesterly, 

2006). 

Barney och Hesterly (2006) anför att resurser som är värdefulla, ovanliga och imiterbara 

resulterar i att det skapas en tillfällig konkurrensfördel för ett företag. Det innebär alltså att 

konkurrensfördelen ifråga är enkel att imitera för konkurrenterna vilket på sikt innebär att 

företaget i fråga inte har någon konkurrensfördel i aktuell resurs (Barney & Hesterly, 

2006). 

Slutligen, om en resurs kan anses vara värdefull, ovanlig, icke-imiterbar och utnyttjas på 

ett ultimat sätt inom företaget kan resursen i fråga betraktas vara en långsiktig 

konkurrensfördel (Barney & Hesterly, 2006).    
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Figur 2: VRIO-ramverket, så skapas en långsiktig konkurrensfördel enligt Barney, vår bearbetning (egen 

konstruktion med inspiration från Barney & Hesterly (2006)).   

2.6 Kritik mot den resursbaserade vyn	

Kraaijenbrink, Spender och Groen (2010) skriver att den resursbaserade vyn inte besitter 

betydande ledande konsekvenser och operationell giltighet. De menar på att vyn berättar 

för chefer att de skall använda sig av VRIO-ramverket för att skapa långsiktiga 

konkurrensfördelar, men att det inom vyn inte finns något som säger hur de långsiktiga 

konkurrensfördelarna faktiskt skall skapas. Dessutom påstår Kraaijenbrink, Spender och 

Groen (2010) att det finns andra forskare som hävdar att den resursbaserade vyn ger en 

överdriven bild av att chefer skall kunna kontrollera sina resurser. De skriver tillika att den 

resursbaserade vyn endast bör användas som vägledning inom ett företag men att synsättet 

i sig inte bör framläggas som en allmän teori. 

Den resursbaserade vyn erbjuder således en grundläggande tolkning av fördelarna med ett 

innehav av heterogena resurser: om detta skulle vara allt som teorin erbjöd skulle den 

betraktas som simpel hävdar Lockett, Thompson och Morgenstern (2009). Det skulle 

utgöra ett uttalande om att företag skiljer sig åt i prestanda eftersom företag skiljer sig åt i 

sina attribut. Det är visserligen sant men det kan knappast betraktas vara särskilt 

informativt. Enligt Lockett, Thompson och Morgenstern (2009) är det därför inte konstigt 

att kritiker av den resursbaserade vyn har hävdat att teorin är en tautologi (sant eller falskt 

per definition) snarare än en teori. 

Trots kritiken teorin har fått erfara är den ändå lämplig att nyttja i vår uppsats. Lin, Tsai, 

Wu & Kiang (2012) menar att i kontrast till de traditionella tillvägagångssätten som 

fokuserar den externa analysen av industriell organisationsekonomi betonar den 

resursbaserade vyn den interna analysen i form av att skillnader i resurser beaktas. Att se 

till skillnader mellan företag, oberoende av bransch samt storlek, innebär att en komplexitet 
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uppstår. Denna komplexitet resulterar i att teorin i fråga bör vara öppen, inte så detaljerad, 

för att den skall vara generellt överförbar (Bryman & Bell, 2013). Därav ges en anledning 

till varför teorin i fråga inte alltid betraktas som detaljerad, utan mer öppen.  

2.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 	

Den resursbaserade vyn har kommit att bli en av huvudstrategierna inom strategisk 

ledningsforskning. Vyn i fråga föreslår att det främst är företagets interna resurser som 

ligger till grund för företagets konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden. 

Således antar denna vy ett internt drivet tillvägagångssätt till skillnad från åtskilliga andra 

teorier inom ämnet som hävdar det motsatta. Alltså att det är ett företags externa faktorer, 

liksom marknadsstyrkor och företagets idealiska position på marknaden som styr ett 

företags konkurrensfördelar (Kull, Mena & Korschun 2016). 

Den resursbaserade vyn cirkulerar kring två huvudantaganden, för det första är företag 

inom en bransch heterogena med avseende på de resurser de äger. Det innebär således att 

varje företag har en egen resursportfölj. För det andra råder ofrånkomlig resursimobilitet, 

som sådan är det svårt att få fasta resurser på marknaden. Detta kan vara ett resultat av ett 

företags höga transaktionskostnader eller ett resultat av ett företags unika kombination av 

resurser (Kull, Mena & Korschun 2016).  

För att en resurs skall resultera i en långsiktig konkurrensfördel bör resursen vara värdefull, 

ovanlig, icke-imiterbar samt nyttjas på ett optimalt sätt inom organisationen, detta i 

enlighet med VRIO-ramverket som togs fram av Jay Barney (Kull, Mena & Korschun 

2016). 

(Tagit bort sista stycket som sa att vyn tillsammans med tillhörande ramverk var adekvat 

att använda för att det dels kunde betraktas ur ett managementperspektiv och dels ur ett 

redovisningsperspektiv.)   
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3. Metod 

Nedan presenteras studiens forskningsdesign, forskningsstrategi och dess metodologiska 

utgångspunkter. Det redogörs för val av metod och design, urval, litteraturundersökning, 

datainsamling, intervjugenomförande, etiska krav samt studiens trovärdighet. Kapitlet 

behandlar avslutningsvis studiens brister.  

3.1 Val av metod och design 

Till denna uppsats valdes en kvalitativ metod av den orsak att vi strävade efter att komma 

i kontakt med människor som besitter en expertkunskap inom ämnet för att sedan kunna 

genomföra informantintervjuer. Därav ansåg vi att kvalitativ forskning var en lämplig 

metod då Bryman (2011) gör gällande att en kvalitativ metod bygger på en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som kan framställas som tolkningsinriktad och erbjuder en 

fördjupad kunskap inom valt forskningsområde. Detta innebar för oss att detaljhandeln 

studerades i sin specifika miljö och att en fördjupad kunskap om detaljhandeln erbjöds.  

Ett begagnande av ett kvalitativt metodval ansågs vara mer lämpligt än ett begagnande av 

ett kvantitativt metodval för denna uppsats. Detta eftersom kvantitativ metod lämpar sig 

bättre till att bekräfta eller falsifiera en ställd hypotes eller undersökning av ett samband 

snarare än att erbjuda djup förståelse (Alvesson och Sköldberg, 2008). Därmed kommer en 

kvalitativ design att göras eftersom denna, enligt Bryman och Bell (2017), är  bäst lämpad 

vid djupare intervjuer som förhoppningsvis ska mynna ut i så omfattande och utförliga svar 

som möjligt.  

3.2 Urval  

Vi valde (handledarens åsikter har tagits bort) att studera tre företag inom detaljhandeln i 

Skövde. Företagen som selekterades till studien valdes av den orsak att deras verksamhet 

bedrivs i hela Sverige, det vill säga det är fråga om tre stycken företag inom detaljhandeln 

som de flesta känner till. Faktum är att ICA, COOP och Axfood (den koncern som Hemköp 

ingår i) är bland de största livsmedelskoncernerna på marknaden i Sverige. Vårt syfte med 

val av företag var att välja tre företag som de flesta känner till och har någon form av 

relation till. Från början önskade vi även intervjua Netto och Lidl eftersom att vi innan 
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studiens genomförande hade en tanke om att deras arbete med CSR skulle skilja sig från 

hur de andra deltagande företagen beaktade CSR. Detta verifierades till viss del också då 

Netto:s och Lidl:s företagsdokument inte beaktade CSR på alls samma sätt som ICA, 

COOP och Hemköp gjorde i sina företagsdokument. När intervjuer sedan önskades med 

Netto och Lidl gav de ett intryck av att de inte ville delta i en studie som handlade om CSR. 

Vi försökte vid ett flertal tillfällen med både Netto och Lidl, men varje gång avvisades vi.  

Vi hade tyckt det var intressant att få in företag, som vi tror, arbetar på ett helt annat sätt 

än ICA, COOP och Hemköp med CSR eftersom att det hade möjliggjort att studien kunnat 

bli mer generellt överförbar. Överförbarhet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att 

studiens resultat kan implementeras i andra miljöer och situationer, vilket tyvärr inte blir 

aktuellt för denna studie då den är avgränsad till att endast se på tre svenska 

livsmedelsbutiker. Då det inte var möjligt att inkludera Netto samt Lidl i studien finner vi 

ändå att vår studie är intressant, detta eftersom att den berör tre stora, kända 

livsmedelsbutiker i Sverige som alla beaktar CSR, men på lite olika sätt.  

Vid genomförande av intervjuerna önskade vi få intervjua en butikschef i vardera företag. 

Utöver butikschefen intervjuades ytterligare en person i varje företag, denna person 

selekterades genom en rekommendation av butikschefen. Det vill säga butikschefen i 

deltagande företag rådde oss till att ta kontakt med en viss person ute på golvet, att det just 

blev en ansvarig för frukt och grönt för samtliga företag var en slump, vilket är intressant 

i sig. Varför butikscheferna rekommenderade och önskade att vi skulle intervjua ansvariga 

för frukt och grönt lämnas som ett område att fundera vidare på.  

ICA  

ICA har över 1000 butiker i Sverige och på deras hemsida artikuleras att de är ledande 

inom aktuell bransch sett till marknadsandelar. Tanken med deras verksamhet är att göra 

vardagen lättare för kunden genom att erbjuda en god kundupplevelse, inneha bra 

varumärken och ha god lojalitet. För att detta skall vara genomförbart ligger fokus på 

koncernens enkelhet, medarbetare och hållbarhet. Nyligen firade denna koncern dessutom 

100 år (ICA, 2018). 
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Coop	

Detta företag har över 500 butiker runt om i Sverige och ägs helt av dess medlemmar. 

Företaget skriver på sin egen hemsida att de värnar om miljö och hälsa samt att deras 

verksamhet alltid står i samklang med vad medlemmarna efterfrågar och prioriterar. 

Butikskedjan har varit verksam i över 100 år och enligt företaget står de för ett tydligt 

ledarskap inom ekologi, hälsa, hållbarhet samt värde för pengarna, attraktiva 

butiksupplevelser, starka varumärken och ett unikt medlemsprogram (Coop, 2018).  

Hemköp	

Denna kedja ingår i Axfood-koncernen och det finns närmare 200 Hemköps-butiker i 

Sverige. År 2016 blev kedjan utsedd till ”Sveriges starkaste kedja”. Den första butiken 

öppnades 1958 vilket innebär att kedjan firar 60 år 2018. Företaget i fråga koncentrerar sig 

på att erbjuda ett brett och prisvärt sortiment med ett fokus på färskvaror som skall inspirera 

till matglädje. Deras operativa verksamheter handlar om att skapa ett ansvarsfullt 

förhållningssätt gentemot miljö- och hållbarhetsfrågor (Hemköp, 2018). 

3.3 Litteratursökning 

All insamlad data som tagits fram har hämtats från vetenskapliga artiklar, böcker samt 

deltagande företags hemsidor.  

Google Scholar samt World Cat Discovery är de två databaser som de vetenskapliga 

artiklarna hämtades ifrån. Sökandet av artiklar har skett genom både nyckelord och egna 

sökord samt genom referenser i andra publicerade artiklar. Artiklar som begagnats har 

främst varit citerade i nyare publikationer, detta för att öka trovärdigheten i aktuell rapport 

då nyare artiklar artikulerar det senaste inom området. Det skall tilläggas att somliga 

artiklar som begagnats varit lite äldre, detta trots att önskan varit att endast nyttja artiklar 

publicerade i nyare publikationer. Att vi trots det nämnda valt att begagna äldre artiklar har 

sin grund i att dessa artiklar har haft teoretiskt och/eller empiriskt värde för studien. 

Böcker som har brukats har skrivits av olika författare inom ämnet, främst böcker som 

handlat om hur man skriver en metod har använts. Dessa böcker har varit med i 

kurslitteraturen och blir därmed pålitliga vilket innebär att trovärdigheten för studien ökar.  
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Slutligen, information har också tagits från de valda företagens hemsidor, detta för att 

kunna återge deras egna skildringar av deras verksamhet, deras företagshistorier samt hur 

de enskilda företagen nationellt arbetar med CSR.  

3.4 Datainsamling 

Den empiriska data som använts har samlats in genom både primär- och sekundärdata. 

Alvehus (2013) hävdar att skillnader mellan dessa är att primärdata är empiriskt insamlat 

material som gjorts enbart för den aktuella undersökningen. Sekundärdata å andra sidan är 

information som funnits sedan en tidigare undersökning. Den primärdata som samlats in 

för denna studie har skett genom intervjuer i tre olika livsmedelsbutiker medan 

sekundärdata består av faktadokument som deltagande företag själva artikulerar på sina 

hemsidor.  

Alvehus (2013) artikulerar att det finns olika metoder för att genomföra intervjuer, bland 

annat strukturerade, semistrukturerade, och ostrukturerade intervjuer. Enligt Creswell 

(2013) samt Kvale och Brinkman (2013) är semistrukturerade intervjuer lämpliga att 

använda då insamlad data önskas tolkas på ett fritt synsätt samt då intervjudeltagarna 

önskas studeras i deras naturliga omgivning och den relevanta kontexten antas vara vad 

intervjudeltagrarna uppfattar att den är. Därav ansågs det naturliga valet vara 

semistrukturerade intervjuer och informantintervjuer. Tanken var att intervjuerna skulle 

mynna ut i följdfrågor och diskussioner som skulle resultera i en fördjupad förståelse av 

ämnet.  

Att vi valde att granska tillhörande företagsdokument var för att vi ansåg att det var ett bra 

komplement till de semistrukturerade intervjuerna. Den information som inhämtats från 

företagsdokument har varit omfattande och avgörande för hur vi som författare av denna 

studie fört våra samtal med respektive företags butikschef samt personal. Dokumenten har 

givit oss en förförståelse kring varför intervjupersonerna i vissa avseenden svarat som de 

gjort likväl som företagsdokumenten ibland lämnat vissa frågor obesvarade som vi sedan 

fått ställa till intervjupersonerna vid intervjuerna. Dessutom har dokumenten i sig, 

självfallet också tillfört information till studien som varit avgörande för studiens slutsats 

(jfr Bryman & Bell, 2013).  
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3.5 Intervjugenomförande 

Inedningsvis kontaktade vi de företag vi önskade ha med i vårt arbete och ställde en 

förfrågan om de vill delta i en studie om CSR. De tre företagen som ville delta (ICA Maxi 

Stormarknad Skövde, Coop Forum Skövde och Hemköp Skövde Centrum) bestämde vi tid 

och plats med där intervjuförfarandet skulle ske. Bryman och Bell (2013) förespråkar  att 

intervjuerna ska ske på en plats med lugn miljö, där intervjupersonerna känner sig trygga. 

Därför föreslog vi att intervjuerna skulle genomföras i respektive butik då det skulle vara 

enkelt och bekvämt för företagen. Coop Forum Skövde samt Hemköp Skövde Centrum 

ansåg att det var högst adekvat att genomföra intervjuerna på respektives arbetsplats, 

medan ICA Maxi Stormarknad Skövde hellre vill genomföra intervjerna över telefon. 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan en viss problematik uppstå vid telefonintervjuer som 

innebär att de kan bli kortare och att intervjun inte bli av lika hög kvalité. Detta var däremot 

inget som märktes och faktum är att minst lika bra information hämtades från intervjuerna 

som gjordes över telefon.  

Samtliga intervjuer spelades in i samtycke med intervjupersonerna då det i annat fall kan 

förekoma protester (Bryman & Bell, 2013). De frågor som ställdes vid intervjuerna var 

baserade på en intervjuguide med öppna frågor, där det ska tilläggas att alla frågor inte 

ställdes eftersom vi inte ville förstöra tolkningsrätten. Intervjuguiden fungerade alltså som 

en mall för intervjuarna där målet var att föra djupgående samtal om aktuellt område. 

Intervjupersonerna kunde därmed svara fritt vilket öppnade upp för följdfrågor.  

Fördelarna med inspelade intervjuer visade sig vara att all insamlad data kunde 

transkriberas, vilket sedan bland annat var till fördel då allt insamlat material kunde återges 

ordagrant utan att någon data gav upphov till misstolkningar eller gick förlorad, som också 

Bryman och Bell (2013) styrker. En timme satte vi av i tid för varje enskild intervju och 

samtliga intervjuer varade mellan 30-45 minuter.  

3.6 Etiska krav 

Vetenskapsrådet (2002) gör gällande att det finns fyra stycken huvudsakliga skyddskrav 

för individer vid forskning. Dessa allmänna krav är; samtyckes-, informations-, nyttjande- 

och konfidentialitetskravet och det är dessa etiska krav som denna studie förhåller sig till.  



18 
 

Det första etiska kravet, samtyckeskravet, är till för att de som medverkar i studien skall 

vara medvetna om varför de är aktuella. Vid första kontakt med potentiell intervjuperson 

realiserades samtyckeskravet genom att samtalet inledningsvis klargjorde studiens syfte 

samt angavs varför tillfrågad person var aktuell för studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

Det andra kravet, informationskravet, betyder att de som tillfrågas om att intervjuas själva 

får bestämma om de vill medverka eller inte. Samt att intervjupersonen skall vara medveten 

om att hen får avbryta intervjun utan negativa påföljder. Vidare fick den potentiella 

intervjupersonen avgöra om hen ville medverka i studien eller inte, samt artikulerade vi att 

det inte fanns något tvång i att fullfölja intervjun. Intervjupersonen skulle komma att vara 

fri att avbryta intervjun när helst hen ville utan några påföljder, informationskravet 

uppfylldes således på detta vis (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det tredje och näst sista kravet är nyttjandekravet som innebär att den information som 

samlats in under intervjun endast får användas till studien och får inte utlånas eller 

användas av någon annan än av de som intervjuat. Detta realiserades genom att den 

information som samlades in endast kom att användas i aktuell studies intresse 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet som är det sista etiska kravet som tas upp innebär att alla uppgifter 

som tagits in, både personuppgifter samt känslig information, skall förvaras säkert. Detta 

krav, konfidentialitetskravet, uppfylldes genom att skribenterna försäkrade 

intervjupersonerna om att så fort transkriberingen var klar skulle ingen utomstående kunna 

ta del av intervjuunderlaget (Vetenskapsrådet, 2002).  

3.7 Studiens trovärdighet  

Det går att göra en studie mer trovärdig genom olika kriterier, dessa är då pålitlighet samt 

tillförlitlighet (se exempelvis Lincoln & Guba, 1985). 

Pålitlighet innebär att trovärdigheten ökar om uppsatsen har en helhetsbeskrivning av 

forskningsprocessen, det vill säga en fullständig beskrivning av problemformulering, val 

av teori och metod, empiri och till sist uppsatsens analys och slutsats. I aktuell uppsats har 

detta realiserats, det finns en problemformulering, ett teorikapitel, ett metodkapitel, ett 
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empirikapitel, en analys, och en slutsats. Detta gjordes i denna uppsats i syfte att erbjuda 

läsaren en bättre förståelse av ämnet (Bryman & Bell 2013). 

För att skapa tillförlitlighet bör författaren förhålla sig till de regler och etiska krav som 

finns inom ämnet, att resultatet som rapporteras är korrekt och att författaren erbjudit 

intervjupersonerna den slutgiltiga versionen av studien, detta för att intervjupersonerna 

dels skall kunna garantera att all information är korrekt (Bryyman & Bell, 2013). För att 

förverkliga tillförlitlighetsaspekten har studien innan publikation skickats till samtliga 

intervjupersoner för att de skall kunna garantera att vi gjort godtagbara tolkningar av 

genomförda intervjuer. 

All insamlad data bör också granskas med kritiska ögon samt vara transparant (Bryman & 

Bell, 2013). Detta möjliggjordes i aktuell studie genom en noggrann litteratursökning för 

att försäkra att studien skulle komma att vara av god kvalité. Likaså täckte den nyttjade 

intervjuguiden de frågor som önskades besvaras för att erhålla svar på frågeställningen som 

artikuleras inledningsvis. Intervjuguiden skapade således förutsättningar för att 

intervjuersonerna  skulle svara på de frågorna som önskades besvaras och inte avvika från 

dessa.  

3.8 Studiens brister  

En kvalitativ metod har använts i denna studie som beskriver hur tre stycken företag 

verksamma inom detaljhandeln beaktar sina CSR-aktiviteter. Konklusionen av detta blir 

således att resultatet inte kan överföras till någon annan bransch än detaljhandeln då 

överförbarhet innebär att studiens resultat kan implementeras i andra miljöer och 

situationer vilket inte är aktuellt i detta fall. Dessutom, genom att avgränsa studien till att 

endast se på fenomenet ur ett kvalitativt perspektiv innebär det att vissa andra aspekter som 

hade blivit synliga ur ett kvantitativt perspektiv uteblir (Bryman & Bell, 2013).  

Studien innefattas av sex stycken intervjuer med deltagande företag samt granskning av 

tillhörande företagsdokument. En noggrann undersökning av tre stycken företag 

verksamma inom detaljhandeln ansågs vara tillräckligt för att åstadkomma en innehållsrik 

studie med tillhörande analys och slutsats. Visserligen kunde en kvantitativ studie istället 

valts för att erhålla fler svar, men å andra sidan hade det inte resulterat i samma djup som 
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en kvalitativ studie möjliggör. Möjligheten till att genomföra en kvantitativ studie lämnas 

för vidare forskning inom ämnet (Bryman & Bell, 2013).   
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4. Empiri 

I det följande kapitlet kommer studiens insamlade empiri att presenteras. Kapitlet kommer 

att redogöra för de tre företagens historia, hur de enskilda företagen nationellt arbetar med 

CSR samt ges en redogörelse kring hur de enskilda företagen beaktar CSR utifrån 

butikschefens samt den anställdes perspektiv. Till sist kommer en konklusion att göras 

beträffande vår insamlade data. 

4.1 ICA Maxi Stormarknad Skövde 

 

Figur 3: ICA:s logotyp, hämtad från ICA, 201. 

Vi ska göra varje dag lite enklare- ICA gruppens vision (ICA, 2018). 

4.1.1 Historia 

År 1917 startade Hakon Swenson Hakon-bolaget. Swensons idé med sin verksamhet var 

att låta enskilda entreprenörer inom detaljhandeln gå samman i inköpscentraler, genom 

gemensamma inköp samt genom andra samarbeten skulle de enskilda entreprenörerna 

uppnå samma stordriftsfördelar som kedjeföretagen. År 1938 förverkligades Swensons idé 

då Hakon-bolaget tillsammans med tre andra svenska företag inom detaljhandeln kom att 

samordnas i en inköpscentral, de titulerade sig som ICA (ICA, 2018).  

Dagens moderna ICA-modell grundades 1972, ICA kom då att bli en sammanhållen 

koncern och ICA-styrelsen fick för första gången en majoritet av handlare. Den moderna 

ICA-modellen syftar till att ge butiksmedarbetaren möjlighet att med en liten ekonomisk 

insats och liten risk etablera sig som egen företagare (ICA, 2018).  
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4.1.2 CSR-aktiviteter nationellt  

Varje vecka träffar ICA-gruppen cirka 16 miljoner kunder ute i sina butiker respektive 

apotek. Följaktligen anser de sig själva, som företag, i och med denna stora kundkrets ha 

ett ansvar gentemot det samhälle som företaget verkar i. Ett av de åtskilliga mål företaget 

arbetar med är att de skall vara klimatneutrala år 2020, ett annat mål handlar om att göra 

det enklare för kunden att göra hållbara val. För att realisera de mål som ICA har satt upp 

avseende hållbarhet så arbetar de primärt med miljö, hälsa, kvalitet, mångfald och lokalt 

producerade produkter (ICA, 2018).  

4.1.3 CSR-aktiviteter i enskild butik, butikschef  

CSR 

Enligt ICA Maxi Stormarknad Skövdes butikschef Mikael Petersson motsvarar ett aktivt 

CSR-arbete alla de aktiviteter som syftar till att bidra till ett bättre samhälle. Petersson 

refererar till att det kan handla om allt från att ta ansvar för produktionskedjan, till att 

konkretisera det till att säga att det kan handla om att ta tåget vid affärsresor och bo på 

Svanen-märkta hotell. Mikael Petersson artikulerar också vikten av att ständigt utveckla 

företagets interna processer för att göra verksamheten än mer beaktande i relation till CSR-

aktiviteter.  

CSR-strategi 

ICA Maxi Stormarknad Skövde har inte någon utsatt CSR-strategi. Enligt Petersson har 

företaget i fråga istället valt att prioritera ett nära samarbete med Svanen, en Svanenmärkt 

produkt artikulerar ett bra miljöval (Holmgren, 2014). Petersson gör gällande att butiken i 

Skövde är Svanen-certifierad och blir därför varje år utvärderad på en rad punkter som är 

väsentliga för att bidra till ett hållbart samhälle. Petersson exemplifierar att företaget under 

de senaste åren arbetat frekvent med att minska matsvinnet. Detta arbete har också givit 

resultat då Svanen verifierat att butiken i fråga är ett av de bättre företagen inom branschen 

på att hantera matsvinn idag.  
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CSR-arbete, en resurs   

Enligt Mikael Petersson är det komplext att avgöra om ett aktivt CSR-engagemang skall 

betraktas vara en värdefull resurs eller inte. Likväl som Pettersson hävdar att det skapas ett 

internt värde av ett aktivt engagemang i CSR, likväl betonar han att det finns en 

problematisk extern aspekt där genomslagskraften för ett aktivt CSR-arbete har visat sig 

vara blygsam. Vissa konsumenter finner att det finns substitut som är av större värde än att 

tillhandahålla hållbara produkter. Petersson syftar då främst på pris och återger ett exempel 

med ägg: Petersson hävdar att om en konsument skall köpa ägg och väljer mellan de 

ekologiska äggen som är två kronor dyrare än de icke-ekologiska äggen tenderar 

konsumenten oftast till att välja de billigare. Det innebär enligt Petersson att ett beaktande 

av CSR som en resurs medför en internt driven problematik med avseende på att nyttja 

resursen på ett ultimat sätt då det ej prioriteras externt av konsumenter. Petersson menar 

allså att om den externa omgivningen inte signalerar att resursen är av betydande värde blir 

det svårt att motivera att resursen nyttjas på ett optimalt sätt inom organisationen med tanke 

på att det i slutändan är det externa som värderar resurserna genom att välja butik.  

Att åtskilliga företag verksamma inom detaljhandeln idag arbetar med CSR anser Petersson 

inte vara ovanligt. Han påstår att det är ett måste för att få finnas kvar på marknaden. Dels 

beroende på att allt fler konsumenter blivit mer medvetna, men också beroende på att 

restriktionerna kring livsmedel har stramats åt. Enligt Petersson har detta resulterat i att 

livsmedelsbutiker blivit tvungna till att beakta CSR. Produkter får idag inte vara framtagna 

och producerade hur som helst. I analogi med högre krav på livsmedelsbutiker har det 

också blivit enklare för konsumenten att handla hållbart, produkter som inte ryms inom 

lagens regelverk finns inte tillgängliga i butik. 

Att ett aktivt CSR-arbete idag inte bör betraktas som ovanligt är också enligt Petersson ett 

resultat av att konkurrenterna ofta kan duplicera ett företags CSR-arbete.  Det finns helt 

enkelt möjligheter till att imitera. Dock är det inte alltid enkelt utan det krävs såväl 

kunskap, som engagemang och idéer för att konkurrenter skall kunna imitera enligt 

Petersson. Petersson gör gällande att ICA Maxi Stormarknad Skövde i vissa avseenden 

försöker akta sitt arbete med CSR, medan butiken i andra avseenden är helt öppen med 

vilka aktivitet de bedriver i syfte att främja CSR. I vissa avseenden har Petersson som åsikt 

att det är positivt om konkurrenterna duplicerar deras sätt att arbeta med CSR eftersom att 

det gynnar hela samhället i längden. 
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Operativa CSR-aktiviteter 

ICA Maxi Stormarknad Skövde bedriver ett brett och aktivt arbete med intentionen att 

bidra till en hållbar samhällsutveckling. Exempelvis stödjer företaget i fråga ideella 

organisationer. Företaget har exempelvis fått mycket positiv feedback för sitt engagemang 

i Svenska kyrkans projekt Lyktan. Lyktan var ett projekt som Svenska kyrkan startade för 

ett antal år sedan i syfte att ge utsatta ungdomar möjlighet att åka på sommarsemester. 

Under en sommar bestämde sig företaget i fråga för att skänka all inkomst från färskpotatis 

till Lyktan. Detta resulterade i att ICA Maxi Stormarknad Skövde skänkte cirka 25 000 

kronor till projektet. Som en följd av detta kunde 25 stycken utsatta ungdomar spendera en 

vecka på kusten under sommarlovet. 

Förutom samarbetet med Svenska kyrkan och projekt Lyktan bedriver ICA Maxi 

Stormarknad Skövde också hållbarhetsarbete på andra plan. Företaget i fråga har nyligen 

startat upp projektet: Det bästa från trakten.  Det är ett samarbete med lokala producenter 

som skall främja deras expansion samtidigt som det skall leda till att öka den 

närproducerade försäljningen i butik.  

Företaget arbetar också med att stödja lokala föreningar i Skövde i syfte att bidra till en 

social hållbar utveckling. Petersson artikulerar vikten av att dels göra det möjligt för barn 

och ungdomar att idrotta men också se till att äldre ungdomarna kommer in i arbetslivet. 

Genom sponsring direkt till de lokala föreningarna bidrar de till att fler barn får möjligheten 

att idrotta. För att äldre ungdomar skall komma in på arbetsmarknaden erbjuder ICA Maxi 

Stormarknad Skövde ungdomar att jobba under lov, en sådan chans menar Petersson kan 

resultera i sommarjobb och på sikt även en fast anställning.  

Styrning och påverkan på konsumenten  

Som ICA handlare åtar man sig att jobba i enlighet med ”ICA:s goda affärer”. Att bedriva 

verksamheten i enlighet med ”ICA:s goda affärer” innebär att verksamheten bedrivs etiskt 

och moraliskt riktigt. Vad som menas med etiskt och moraliskt får den enskilde handlaren 

avgöra.  

För att försöka påverka kunden att handla mer hållbart hävdar Petersson att det i grunden 

handlar om att ha ett brett sortiment som sedan kan utvecklas till att bli mer hållbart. Det 

vill säga successivt byta ut vissa produkter mot KRAV-märkt eller ekologiskt producerat 
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exempelvis. I samspel med detta finns det genomgående en tanke kring marknadsföringen 

i form av reklamblad och skyltar som syftar till att lyfta fram produkter som är producerade 

med en hållbar utveckling i åtanke. 

4.1.4 CSR-arbete i enskild butik, personal  

Thomas Köllner, försäljningschef för färskvaror/frukt och grönt på ICA Maxi Stormarknad 

Skövde, anser att butiken bedriver ett aktivt CSR-arbete i syfte att främja en gynnsam 

samhällsutveckling. Dock hävdar Köllner att det i mångt och mycket är pengarna som styr 

vilka aktiviteter som bedrivs och i vilken intensitet. Han gör gällande att det bedrivs CSR-

aktiviteter på olika plan i aktuell butik. Exempelvis fokuseras mycket arbete på att sätta 

ned priset på varor med ett kort ”bäst före-datum” för att minska matsvinnet. Ett annat 

exempel på hur aktuellt företag arbetar med matsvinn är att frukt och grönt som inte längre 

är ”fräscht” säljs till bönder som föder djuren med det.  

Att arbeta med CSR är idag inte särskilt värdefullt ur konsumentens perspektiv beroende 

på att det finns ett substitut i form av pris som är mer väsentligt för kunden hävdar Köllner. 

Detta är något som också syns i hyllorna, kunden handlar hellre billigt än miljövänligt 

säger Köllner och menar därför på att det är svårt att motivera att ett aktivt CSR-arbete är 

en resurs som nyttjas optimalt i företaget då resursen inte prioriteras av kunden. Trots att 

det finns aspekter som tyder på att konsumenten inte värdesätter ett företags aktiva arbete 

med att främja CSR-aktiviteter tycker Thomas Köllner, likt butikschef Magnus Petersson, 

att det är viktigt att CSR-aktiviteter bedrivs på grund utav att det skapas ett värde internt i 

form utav gott samvete.  

  



26 
 

4.2 Coop Forum Skövde 

 

Figur 4: Coop:s logotyp (Coop, 2018). 

Idag är vår vision att vi ska vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. Det är ett 

löfte som förpliktigar. Vi är övertygade om att vi kan leva upp till det. Vi vill vara bättre 

för dig och din familj - Coops vision (Coop, 2018). 

4.2.1 Historia 

År 1899 startades det kooperativa förbundet med ett ändamål att sälja bra mat i bra butiker 

till ett bra pris. På deras hemsida artikuleras att de redan från början strävade efter att skapa 

ekonomisk nytta för sina konsumenter samtidigt som de (Coop) ville göra det möjligt för 

sina medlemmar att i sin konsumtion bidra till en sundare värld, såväl för miljön som för 

människan. Detta är en idé som Coop står fast vid än idag och som de ständigt arbetar med 

att förbättra (Coop, 2018). 

 

Figur 5: Coop:s historiska utveckling (Coop, 2018). 
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4.2.2 CSR-aktiviteter nationellt  

Coop anser sig påverka miljön på två sätt, dels påverkar de genom deras existens i form av 

livsmedelsbutik samt dels genom det sortiment de erbjuder till kund. För att bidra till en 

bättre samhällsutveckling strävar Coop efter att minska deras negativa samhällspåverkan. 

Företaget artikulerar på sin hemsida att de bedriver aktiviteter för att främja ekologiskt, 

vegetariskt och närodlat samtidigt som de arbetar med att minska sitt utsläpp av 

växthusgaser exempelvis. Företaget artikulerar således att de tar ett omfattande ansvar för 

att skapa ett hållbart samhälle (Coop, 2018).  

4.2.3 CSR-aktiviteter i enskild butik, butikschef 

CSR 

Ett aktivt CSR-arbete innefattar, enligt butikschef Magnus Morell alla de aktiviteter som 

kan relateras till en produkts försörjningskedja, det vill säga produkten skall vara 

producerade på ett schysst sätt. Att det skulle förekomma barnarbete eller att produkten i 

fråga skulle påverka miljön avsevärt negativt skulle med andra ord inte accepteras och få 

förekomma i Coop Forum Skövdes sortiment. Enligt Morell har Coop Forum Skövde en 

stor fördel i att de tillhör en kedja där det finns särskilt anställda som arbetar med att 

kontrollera alla leverantörer så att inget sådant förekommer.  

Morell gör också gällande att ett aktivt CSR-arbete, likväl som det handlar om att ta ansvar 

för försörjningskedjan, likväl kan handla om att ta ansvar för det som sker i butiken, han 

nämner matsvinnet som ett exempel. Om butiken kan få konsumenten att inse vikten av att 

inte handla produkter med ett så sent ”bäst före-datum” som möjligt skulle det resultera i 

en minskning av matsvinnet med cirka 50 % hävdar Morell. 

CSR-strategi  

Företaget i fråga följer den CSR-strategi som satts upp av kedjan, det innebär således att 

de själva inte behöver lägga ner särskilt mycket kraft i att utveckla en egen strategi som 

främjar en hållbar samhällsutveckling. Morell gör också gällande att följer företaget i fråga 

bara den strategi som gäller för hela kedjan är de ledande inom en hållbar utveckling, detta 

eftersom att det är en del av Coop:s ledord, att främja en hållbar utveckling.  
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CSR-arbete, en resurs 

Morell hävdar att det idag är åtskilliga företag inom detaljhandeln som arbetar med att 

bedriva CSR-aktiviteter, därmed är det inte ovanligt. Dessutom arbetar de olika butikerna 

relativt lika, därför vill Morell inte åberopa att det är särskilt värdefullt att arbeta med CSR 

sett till om det kan betraktas som en konkurrensfördel eller inte. 

Att det har skett en hållbarhetsrevolution inom detaljhandeln de senaste decennierna påstår 

Morell främst har att göra med det ökade fokuset på vinstmaximering bland företag. Morell 

artikulerar att kostnaderna för exempelvis matsvinn är enorma och att anledningen till att 

åtskilliga butiker inom aktuell bransch börjat söka lösningar på problemet är ett resultat av 

detta. Hållbarhetsrevolutionen är således inte primärt ett resultat av konsumenternas ökade 

medvetenhet och kan därför inte, enligt Morell betraktas vara en värdefull 

konkurrensfördel eftersom att alltför få konsumenter attraheras av ett företags 

ansvarstagande.  

Med avseende på att konsumenterna inte tycks attraheras av produkter producerade med 

hänsyn till CSR menar Morell därför också på att det är svårt att säga att CSR-arbetet, som 

en resurs, nyttjas på ett optimalt sätt inom företaget. Eftersom konsumenterna inte  

prioriterar CSR-produkter menar Morell på att företaget någonstans brister i sitt arbete med 

resursen i fråga och menar samtidigt på att ett aktivt CSR-arbete kanske aldrig kommer att 

vara en resurs där man kan bedöma hur väl resursen nyttjas inom en organisation. Detta 

eftersom att ett aktivt CSR-arbete innebär en enorm komplexitet enligt Morell och ett 

optimalt nyttjande av en resurs är en svår aspekt att uppnå oavsett vilken resurs det handlar 

om.  

Under år 2017 motsvarade 10 % av Coop:s (koncernens) försäljning ekologiskt sålda 

produkter enligt Morell. Med denna siffra är Coop bäst i Sverige på att sälja ekologiskt. 

När Morell får frågan om hur enkelt det är för konkurrenterna att imitera deras sätt att 

arbeta med hållbarhetsfrågor i relation till att de är ledande inom området ger han ett sken 

av att det är enkelt, dock med viss återhållsamhet. Morell drar paralleller till idrottsvärlden: 

En idrottsman/kvinna som jagar den bästa atleten inom en sport tenderar till att kopiera och 

utveckla de strategier som den ledande atleten använder sig av. Resultat av detta blir att 

språnget minskar och den jagande kommer ikapp, samtidigt som den ledande 

idrottsmannen/kvinnan inte utvecklas i samma takt. För sporten är det positivt när 
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konkurrensen hårdnar då det ökar allmänhetens intresse. Det Morell ger uttryck för och 

menar är således att Coop ligger i framkant och att konkurrenterna försöker imitera, samt 

att de ibland också lyckas. Morell anser att det inte endast är negativt eftersom att det bidrar 

till att trissa upp konkurrenterna till att arbeta hårdare med CSR-aktiviteter, för i slutändan 

gynnas hela samhället av ett mer hållbart företagande.  

Operativa CSR-aktiviteter 

Förutom att uppmuntra konsumenterna till att inte alltid sträva efter att handla produkter 

med längst ”bäst före-datum” drar Coop Forum Skövde även nytta av att ha en restaurang 

i anknytning till butiken. Om företaget i fråga exempelvis har 50 kilo falukorv som bör 

kasseras inom några dagar tar restaurangen vara på falukorven och gör korv-stroganoff och 

säljer. Gällande grönsaker, frukter, och bröd som inte längre är aktuellt för försäljning finns 

det en jägmästare som varje dag kommer och hämtar sådant avfall och matar sina djur med. 

Dessutom har alla Coop butiker (i hela koncernen) upprättat en särskild disk där de rear ut 

produkter med kort ”bäst före-datum”.  

Styrning och påverkan på konsumenten 

Coop Forum Skövde bestämmer relativt mycket själva anser Morell. Han exemplifierar att 

de bestämmer placering av produkter och val av vilka produkter som skall finnas i butik i 

viss mån. Givetvis har de vissa riktlinjer som de måste följa, alltså centrala program, men 

de får själva bestämma hur mycket de adderar till utöver det program som finns.  

De försöker påverka konsumenten att handla hållbart genom deras marknadsföring, ett 

exempel är att det alltid i deras tidning finns en sida med endast ekologiska alternativ. 

Dessutom arbetar de ständigt med marknadsföringen av hållbara produkter i butik, 

exempelvis genom att sätta upp ekologiska skyltar. Morell trycker på att de inte försöker 

tvinga konsumenten till att handla hållbart, men att de försöker uppmana och leda, ju 

tydligare desto lättare blir det för konsumenten att välja hållbart. 

4.2.4 CSR-arbete i enskild butik, personal  

Jonas Nilsson som ansvarar för frukt och grönt på Coop Forum i Skövde ger ett intryck av 

att känna till företagets arbete med hållbar utveckling. Nilsson återger berättelser om hur 

företaget går tillväga för att arbeta med hållbarhet, hur man som företag strävar efter att 
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uppmana konsumenten till att inte alltid handla det längsta ”bäst före-datumet”, hur 

matsvinnet hanteras och det aktiva arbetet med att ha koll på utgångsdatum.  

Nilsson anser att det är värdefullt att arbeta med hållbarhet och CSR men att det inte är 

ovanligt att företag inom detaljhandeln gör detta. Dels för att det i princip alltid funnits 

konsumenter som efterfrågat hållbara produkter och dels på grund av att företag vill 

maximera sin vinst och då kan CSR-aktiviteter i form av att ta till vara på matsvinn 

aktualiseras exempelvis. Att konkurrenterna kan imitera företagets strategier rörande CSR-

aktiviteter är enligt Nilsson känt.   

4.3 Hemköp Skövde Centrum 

 

Figur 6: Hemköps logotyp (Hemköp, 2018).  

Ortens mest omtyckta matbutik- Hemköps vision (Hemköp, 2018).  

4.3.1 Historia 

År 1958 öppnades den första Hemköpsbutiken i Borlänge. Butiken påstås ha startats i den 

nya gryningens tid, förvandlingens tid. Butiken ifråga har haft en rad olika ägare under 

åren och det var först 1997 som företaget blev börsnoterat och därefter skedde det stora 

förändringar, Hemköp gick bland annat samman med D&D och Axfood-koncernen 

bildades. Tiden efter inträdet på börsen och sammanslagningen med D&D har varit en 

intensiv period för Hemköp då deras butiker har etablerats på en rad platser i Sverige 

(Hemköp, 2018).  

4.3.2 CSR-aktiviteter nationellt  

Hemköp startades som en dagligvarubutik med ett ändamål att ligga i framkant rörande ett 

aktivt CSR-arbete. Deras arbete med CSR är ett ständigt pågående projekt där de 

konsekvent försöker finna nya vägar för att främja en positiv samhällsutveckling enligt 

dem själva. För att endast nämna några av de aktiviteter Hemköp bedriver i syfte att främja 
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en hållbar utveckling kan det nämnas att de samarbetar med olika organisationer i syfte att 

klimatkompensera de negativa utsläpp deras matleveranser genererar, de arbetar med att 

säkerställa att deras leverantörskedjor följer deras riktlinjer gällande hållbar produktion 

från råvara till färdig produkt, samt står de bakom initiativ som Fairtrade som främjar 

rättvisa villkor för producenter (Hemköp, 2018). 

4.3.3 CSR-aktiviteter i enskild butik, butikschef  

CSR 

Butikschef Henrik Hermansson gör gällande att företaget i fråga strävar efter att bli ledande 

inom CSR-aktiviteter i relation till det segment de verkar inom. Enligt Hermansson kan 

detta bli möjligt om Hemköp kan realisera sin filosofi gällande att sälja hållbara produkter 

till ett bra pris, det vill säga butiken strävar efter att påvisa ansvarstagande och bidra till en 

gynnsam samhällsutveckling genom att sälja produkter som beaktar CSR, samtidigt som 

priset på dessa produkter skall vara rimligt. Ett aktivt CSR-arbete handlar enligt 

Hermansson om alla de operativa aktiviteter som bedrivs i företaget, allt från att ta ansvar 

i försörjningskedjan till vilken belysning som finns i den fysiska butiken. 

CSR-strategi 

Hemköp har en tydligt uppsatt strategi för hur de skall arbeta med CSR-aktiviteter. Dock 

är detta inget som butikschefen kan dela med sig utav. Hermansson artikulerar att det finns 

en tydlig strategi för hur företaget skall komma att bli störst beträffande CSR-aktiviteter, 

men hur detta skall gå till vill han hålla internt.  

CSR-arbete, en resurs 

På Hemköp i centrala Skövde betraktas CSR-arbetet som en värdefull resurs, butikschef 

Hermansson gör gällande att det aktiva CSR-arbetet tillsammans med personalen utgör den 

viktigaste resursen. Företaget anser att ett aktivt engagemang i CSR-aktiviteter är en 

värdefull resurs då det är en potentiell källa till att attrahera kunder, oberoende av att det 

för tillfälligt inte givit någon positiv finansiell utveckling. Med tiden hävdar Hermansson 

att det med största sannolikhet kommer att ge resultat även på företagets finansiella poster 

eftersom att kunderna blir allt mer medvetna.  
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Den största motståndskraften till att CSR-aktiviteter skall slå igenom och ge resultat på ett 

företags finansiella utveckling är priset, ett substitut. Samtidigt som Hermansson gör detta 

gällande säger han att Hemköp lyckats hitta ett sätt att möta detta substitut och ändå nyttja  

resursen i fråga på ett ultimat sätt inom organisationen. Hemköp marknadsför sig som ett 

företag som differentierat sig på att sälja produkter som producerats med hänsyn tagen till 

CSR-aktiviteter och strävar inte efter att bli exempelvis kostnadsledande. Genom detta 

arbete menar Hermansson alltså på att företaget på ett ultimat sätt utnyttjar sitt CSR-

engagemang, Hermansson hävdar således att företaget i fråga har en strategi som gör att 

kunderna värdesätter deras aktiva CSR-arbete. 

Beträffande hur ovanligt ett aktivt CSR-arbete kan anses vara inom detaljhandeln påstår 

Hermansson att det inte alls är ovanligt. För att överleva inom branschen måste man som 

företag idag beakta CSR-aktiviteter. Det som kan anses vara ovanligt är således i vilken 

omfattning arbetet bedrivs och vilka aktiviteter som utövas. Butikschefen gör gällande att 

Hemköps omfattande engagemang i CSR-aktiviteter är ovanligt eftersom att det bedrivs på 

både en bredd och ett djup som få företag gör.  

Vid diskussion om hur enkelt konkurrenterna kan imitera Hemköp Skövde Centrums 

strategier för att arbeta med hållbarhetsfrågor påstår butikschefen att det är relativt enkelt 

i vissa avseenden och mer komplext i andra. Det finns strategier som företaget inte delar 

med sig utav, som hur de skall gå tillväga för att bli bäst inom segmentet på att beakta CSR, 

men det finns också aktiviteter som konkurrenterna har möjlighet till att imitera. 

Konkurrenterna kan exempelvis sätta ned priset på varor som närmar sig ”bäst före-datum” 

eller arbeta med att marknadsföra ekologiska produkter på samma sätt som Hemköp 

Skövde Centrum gör. Hermansson hävdar att sådana aktiviteter som syns är enkla att 

imitera medan aktiviteter som inte är synliga är svårare att imitera. Just de aktiviteter som 

inte är synlig hävdar Hermansson vara de aktiviteter som avgör hur pass framgångsrikt ett 

företag är beträffande CSR-arbetet på lång sikt.  

Operativa CSR-aktiviteter 

Enligt Hermansson arbetar Hemköp Skövde Centrum aktivt med CSR-aktiviteter för att 

bidra till ett mer långsiktigt hållbart samhälle. De arbetar inte endast med produkterna och 

hela deras försörjningskedja, från produktion till svinn utan de arbetar också med 

materiella ting. De har installerat kylar som kräver minimalt med energi och de håller på 
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att byta ut alla lampor i butiken till led-lampor, detta har exempelvis minskat 

energiförbrukningen avsevärt. Ett annat exempel på hur de arbetar med det materiella är 

att de valt att endast använda sig av certifierade rengöringsmedel vid städning av butiken.  

Gällande hur de arbetar med produkterna i sig exemplifierar Hermansson att butiken ifråga 

endast säljer ekologiska bananer, att de engagerar sig mycket i vegetarisk kost för att 

minska köttkonsumtionen (för att spara miljön) samt att de endast säljer certifierad fisk i 

butiken. 

Styrning och påverkan på konsumenten 

Eftersom Hemköp är en kedjebutik gör butikschefen gällande att de styrs uppifrån i 

hierarkin hur de skall agera i mångt och mycket. Rörande just deras hållbarhetsarbete påstår 

Hermansson att butiken är extremt styrd och att detta kan anses vara ett resultat av 

företagsledningens aggressiva strategi att bli ledande inom CSR. Det skall inte finnas 

någon Hemköpsbutik som bortprioriterar CSR-arbetet eller förminskar dess betydelse 

menar Hermansson är företagsledningens mål. 

När det gäller företagets arbete med att påverka konsumenten att handla hållbara produkter 

menar Hermansson att det stora arbetet ligger i att få konsumenten att välja Hemköp som 

sin dagligvarubutik. Hermansson hävdar att om konsumenten bara väljer Hemköp som sin 

dagligvarubutik är det mesta av jobbet redan gjort i och med att det mesta av Hemköps 

sortiment faktiskt beaktar CSR.  

4.3.4 CSR-arbete i enskild butik, personal 

Enligt Gustav Visell, ansvarig för frukt och grönt på Hemköp Skövde Centrum, har  

butiken som mål att 25% av deras försäljning skall utgöras av ekologiska produkter då det 

ekologiska tänket, anses inom kedjan, vara till fördel för samhällsutvecklingen. Just detta 

anser Visell vara ovanligt, att målet är så högt. Att företag inom detaljhandeln arbetar med 

CSR-aktiviteter i sig, anser han inte vara ovanligt, dock hur koncentrerat aktiviteterna 

bedrivs tros enligt Visell variera. Visell hävdar också att konkurrenterna kan imitera den 

strategi Hemköp Skövde Centrum har gällande sitt CSR-arbete, men eftersom att CSR-

aktiviteter kan bedrivas i oändligt många skepnader menar han på att imitationer av CSR-

strategier förmodligen inte är så vanligt förekommande inom detaljhandeln.  
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Problematiken med att betrakta ett aktivt CSR-arbete som en värdefull konkurrensfördel 

grundar sig i att det finns substitut i form av pris som bromsar framfarten av hållbart 

producerade produkter hävdar Gustav Visell. Konsumenten är sällan beredd att betala ett 

högre pris för att erhålla en produkt som är producerad på ett hållbart sätt till skillnad från 

en produkt som inte är det och som säljs billigare.  

4.4 Sammanfattning av empirin 

Sammanfattningsvis har information beträffande tre olika butiker, ICA Maxi Stormarknad 

Skövde, Coop Forum Skövde samt Hemköp Skövde Centrum, samlats in angående deras 

syn på CSR-aktiviteter. Empirin har aktualiserat respektive butiks historia, hur de enskilda 

butikerna nationellt arbetar med CSR, hur livsmedelsbutikerna betraktar sitt arbete med 

CSR, främst utifrån respektive butikschefs perspektiv, men också utifrån en anställds 

perspektiv. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen samt den insamlade empirin 

är målet med uppsatsen att nu kunna erbjuda en givande analys och till sist också en slutats 

av rang.  
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5. Analys  

I kommande kapitel kommer en analys att göras utifrån till den teoretiska referensramen 

och den empiri som samlats in i studien. Analysen kommer således alltså att göras utifrån 

den resursbaserade vyn i relation till den insamlade datan.  

5.1 Inledning	

Syftet med studien är att skapa en förståelse mellan detaljhandeln och CSR-aktiviteter. 

Intentionen är således att studien skall verifiera eller falsifiera om ett aktivt CSR-

engagemang kan betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel. För att analysen skall bli 

möjlig kommer den resursbaserade vyn, RBV att användas och då med VRIO-ramverket i 

fokus.  

5.2 Den resursbaserade vyn, RBV 

5.2.1 Värdefull  

ICA Maxi Stormarknad Skövde 

Om ett aktivt CSR-arbete skall betraktas vara en värdefull resurs för företaget i fråga är 

komplext. Samtidigt som Mikael Petersson och Thomas Köllner hävdar att 

genomslagskraften för att handla CSR-produkter har varit blygsam på grund av att 

konsumenten oftast värdesätter ett lägre pris istället för en produkt producerad/ framtagen 

med hänsyn till CSR, påstår de också att det skapas ett värde internt av att arbeta med CSR. 

Petersson, likt Köllner, gör gällande att det är viktigt för företaget att arbeta med CSR 

eftersom det skapas en känsla av ”gott samvete” för individen. Det innebär således att det 

finns två aspekter som står emot varandra. Det är följaktligen värdefullt för företaget internt 

att arbeta med CSR-aktiviteter men värdet är inte så pass starkt att det kan betraktas som 

en värdefull resurs externt. Detta eftersom kunden inte tycks prioritera CSR-aktiviteter. 

Konklusionen blir därför att ett aktivt CSR-engagemang bör anses vara en 

”mellanvärdefull” resurs för ICA Maxi Stormarknad Skövde. 
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Coop Forum Skövde 

Gällande om ett aktivt CSR-arbete skall bedömas vara en värdefull resurs för Coop Forum 

Skövde bör man ha i åtanke att Coop (koncernen) har varit ledande inom det ekologiska 

under de senaste åren. Butikschefen själv anser inte att ett aktivt CSR-arbete skall betraktas 

vara en värdefull resurs eftersom att åtskilliga butiker inom branschen idag arbetar med 

CSR. Dock är vi inte eniga med Morell avseende att ett aktivt CSR-arbete inte kan betraktas 

som en värdefull resurs för företaget, utan istället tar vi Jonas Nilssons parti och anser att 

ett aktivt CSR-arbete för Coop Forum Skövde bör anses vara värdefullt. Huvudsakligen 

beror detta på att vi anser att om företaget i sig, liksom koncernen, är ledande inom det 

ekologiska bör det på ledningsnivå finnas en uppfattning om att det är värdefullt att 

intressera sig för CSR-aktiviteter. Om inte, skulle företaget, koncernen, inte ägna fokus åt 

att bli ledande inom området. Därför kommer vi, i Coop Forum Skövdes fall, att betrakta 

CSR-arbetet som ”mycket värdefullt”, trots att det går stick i stäv med vad butikschef 

Magnus Morell anser.  

Hemköp Skövde Centrum 

I relation till de andra företagen som deltagit i studien utmärker sig Hemköp Skövde 

Centrum. Butikschefen i rådande butik hävdar att ett aktivt engagemang i CSR-aktiviteter 

skall betraktas vara en värdefull resurs då det är en potentiell källa till att attrahera kunder. 

Hermansson gör också gällande att Hemköp Skövde Centrum är ett företag som inte 

konkurrerar om att vara exempelvis kostnadsledande, utan att de har differentierat sig på 

att sälja produkter som är producerade/framtagna med hänsyn till CSR-aktiviteter i största 

möjliga mån. Därmed kringgås en del av den problematik som Gustav Visell artikulerar i 

samband med substitutet pris, eftersom att priset inte är det som står i fokus för butiken 

enligt Hermansson. Vi är således eniga med Hermansson och anser att det aktiva arbetet 

med CSR, som nämnt företag bedriver, bör betraktas som ”mycket värdefullt”. Detta 

eftersom att ett aktivt arbete med CSR faktiskt kan ses som en potentiell attraktionskraft 

samt då butiken lyckats hitta ett sätt att möta ett utav de största hoten, priset. Dessutom har 

företaget i fråga en själ som bottnar i att vara just ett hållbart företag vilket också är en 

motivering till varför resursen i fråga bör anses vara ”mycket värdefull”. 
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Sammanfattning 

Som Tabell 1 nedan visar har ICA Maxi Stormarknad Skövde en ”mellanvärdefull” resurs 

i sitt aktiva engagemang i CSR-aktiviteter. Detta eftersom att det finns en skillnad på det 

värde som skapas internt och det värde som skapas externt. För att resursen skall skapa 

”mycket värde” krävs det att engagemanget även påverkar företagets externa omgivning, 

vilket inte nämns i aktuellt fall. Coop Forum Skövde har däremot en ”mycket värdefull” 

resurs i form av sitt CSR-arbete, detta grundar vi i att de varit ledande inom den ekologiska 

försäljningen under de senaste åren. Hemköp Skövde Centrum har likt Coop Forum Skövde 

en ”mycket värdefull” resurs betraktande deras CSR-aktiviteter. Detta anses eftersom att 

butikschefen artikulerar att ett aktivt CSR-engagemang är en potentiell attraktionskraft för 

kunder samt då företaget (koncernen) har valt att differentiera sig på ett sätt som fokuserar 

CSR.  

Värdefullt Lite Mellan Mycket 

ICA Maxi 
Stormarknad 
Skövde 

 x  

Coop Forum 
Skövde 

  x 

Hemköp Skövde 
Centrum 

  x 
Tabell 1: Illustrerar hur värdefullt ett CSR-arbete bör betraktas vara för de enskilda butikerna. 

5.2.2 Ovanlig   

ICA Maxi Stormarknad Skövde 

Ett aktivt CSR-arbete betraktar Petersson inte som en ovanlig resurs eftersom att i princip 

alla livsmedelsbutiker idag aktivt engagerar sig i CSR. Vi är eniga med Petersson men 

hävdar också att somliga av ICA Maxi Stormarknad Skövdes aktiviteter för att engagera 

sig i CSR bör betraktas som ovanliga, i vart fall när det gäller företagets engagemang i att 
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främja det lokalproducerade. Varken Coop Forum Skövde eller Hemköp Skövde Centrum 

arbetar med det lokalproducerade på samma sätt som Peterssons butik verkar göra. 

Konklusionen blir således att ett aktivt CSR-arbete inte bör betraktas vara en ovanlig 

resurs, däremot kan de enskilda aktiviteterna som bedrivs i syfte att främja CSR betraktas 

vara ovanliga. Gällande ICA Maxi Stormarknad Skövde finns det i vart fall en aktivitet 

som är ovanlig vilket medför att ett aktivt CSR-arbete bör betraktas vara en 

”mellanovanlig” resurs. Detta eftersom att ett aktivt arbete med det lokala kan öppna upp 

till nya möjligheter och attrahera nya kunder exempelvis.  

Coop Forum Skövde 

Att de flesta företag verksamma inom detaljhandeln arbetar med CSR-aktiviteter har vi 

redan klargjort, det spelar således ingen roll vad syftet med aktiviteterna är, alltså om 

arbetet görs av etiska skäl eller för att maximera ett företags vinst. Det som möjliggör att 

en CSR-aktivitet kan betraktas som ovanlig är som sagt aktiviteterna som det enskilda 

företaget bedriver i syfte att främja en hållbar utveckling. Gällande Coop Forum Skövde 

bör ett aktivt CSR-arbete betraktas som ”mycket ovanligt” eftersom att det är få företag 

inom branschen som kan titulera sig som ledande inom CSR, vilket Coop Forum Skövde 

kan. Vilken CSR-aktivitet det är som möjliggjort denna ledande position anser vi vara svårt 

att avgöra eftersom de aktiviteter som Magnus Morell samt Jonas Nilsson artikulerar 

bedrivs är sådana aktiviteter som även de andra företagen som deltagit i studien anfört att 

de genomför. Därav tror vi att det finns andra aktiviteter som är djupt rotade i företagets 

historia som ligger till grund för företagets ledande position och är då anledningen till 

varför ett aktivt CSR-engagemang skall betraktas vara en ”mycket ovanlig” resurs för 

företaget i fråga.  

Hemköp Skövde Centrum 

Hemköp Skövde Centrum betraktar sitt arbete med CSR-aktiviteter som ovanligt. Henrik 

Hermansson samt Gustav Visell gör gällande att det är få butiker som arbetar lika intensivt 

med att bli hållbara. Vi är eniga med butikschefen och personalen och tror att deras 

koncentrerade arbete med höga mål är ovanligt i förhållande till många utav butikens 

konkurrenter. Detta är till viss del också ett faktum med tanke på att butiken är bland de 

bästa på att beakta CSR i Sverige. Därmed vill författarna av studien lyfta fram Hemköp 

Skövde Centrums arbete med CSR-aktiviteter som något unikt och ”mycket ovanligt”.  
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Sammanfattning 

ICA Maxi Stormarknad Skövde bedriver vissa aktiviteter som kan betraktas som 

”mellanovanliga” i relation till CSR, vilket också illustreras i Tabell 2 nedan. Att det i aktuell 

studie förekommer två företag som är ledande inom CSR-arbetet är en ren tillfällighet och 

därför bör deras CSR-arbete, trots denna slump betraktas vara ”mycket ovanligt”. Detta 

eftersom det allmänt sett är ovanligt att vara ledande inom CSR-aktiviteter, företagen det 

gäller är alltså Coop Forum Skövde samt Hemköp Skövde Centrum. 

Ovanligt Lite Mellan Mycket 

ICA Maxi 
Stormarknad 
Skövde 

 x  

Coop Forum 
Skövde 

  x 

Hemköp Skövde 
Centrum 

  x 

Tabell 2: Belyser hur ovanligt ett CSR-engagemang kan anses vara. 

5.2.3 Imiterbar 	

ICA Maxi Stormarknad Skövde 

Företagets aktiviteter för att engagera sig i CSR-arbete är enligt butikschefen imiterbara, 

om konkurrenterna anstränger sig vill säga. För enligt Petersson är det fullt möjligt även 

om det inte är enkelt. Konkurrenterna kan genom observation se hur företaget i fråga 

stödjer ideella organisationer, lokala producenter och lokala föreningar. Efter observation 

kan konkurrenterna sedan duplicera det arbete som ICA Maxi Stormarknad Skövde 

bedriver i syfte att främja CSR. Vi är eniga med Petersson, företagets aktiviteter med CSR 

är ”enkla” att imitera (trots att det krävs en viss ansträngning från konkurrenterna) och 

eftersom företaget inte heller utger sig ha någon hållbarhetsstrategi utgås det ifrån att 

företaget inte heller har något arbete rörande CSR som de försöker skydda direkt. 
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Coop Forum Skövde 

Konkurrenterna kan enligt Magnus Morell och Jonas Nilsson enkelt imitera Coop Forum 

Skövdes arbete med en hållbar utveckling. De kan starta restauranger och ta tillvara på mat 

som inom kort bör kasseras, eller se till att sänka priset på de produkter som har ett kort 

”bäst före-datum”. Faktum är att det är fråga om aktiviteter som de flesta företag 

verksamma inom detaljhandeln idag redan bedriver. Å andra sidan bör det finnas CSR-

aktiviteter som Coop Forum Skövde engagerar sig i som författarna av denna studie inte 

fått tagit del av med tanke på att Coop (koncernen) är ledande inom CSR-aktiviteter vilket 

få konkurrenter kan sägas vara. Sagt med andra ord, företaget i fråga bedriver aktiviteter 

relaterade till CSR som konkurrenterna i viss mån med säkerhet kan imitera och i viss mån 

bedrivs aktiviteter som konkurrenterna inte känner till och uppenbarligen inte kan imitera. 

För om så hade gjorts hade Coop (koncernen) inte varit ledande inom domän. Kontentan 

blir således att merparten av företagets CSR-aktiviteter inte kan imiteras, det är alltså 

”svårt” att imitera nämnt företags arbete med CSR. 

Hemköp Skövde Centrum 

Henrik Hermansson samt Gustav Visell gör gällande att det är fullt möjligt för 

konkurrenterna att imitera vissa delar av företagets (koncernens) CSR-arbete, inte minst då 

sådana handlingar som syns, exempelvis marknadsföring av ”Vego-produkter”. Men likväl 

som det är möjligt påstår Hermansson att det krävs att konkurrenterna är beredda att 

anstränga sig för att kopiera. Det kostar både tid och pengar och det krävs oftast en 

omstrukturering inom företaget för att fokus exempelvis skall skifta från att vara 

kostnadsledande till att börja beakta miljön på en helt ny nivå. Vi är eniga med Hermansson 

om att det oftast krävs en ansträngning av det företag som eftersträvar att duplicera en 

konkurrents CSR-arbete. När det gäller specifikt företags (koncernens) handlingar att 

skydda sina CSR-aktiviteter betraktas de av oss som framgångsrika. Detta argument 

underbyggs av att företaget i fråga, liksom Coop (koncernen), är ledande inom CSR-arbetet 

och det är få andra företag inom branschen som är. Om Hemköps (koncernens) strategier 

hade varit enkla att imitera för konkurrenterna hade de förmodligen redan imiterats och 

företaget hade inte varit ledande inom CSR-aktiviteter. Kontentan är alltså att Hemköps 

(koncernens) arbete med CSR är ”svårt” att imitera.  
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Sammanfattning 

Konkurrenterna kan ”enkelt” imitera ICA Maxi Stormarknad Skövdes arbete med CSR. 

När det gäller Coop Forum Skövde finns det en betydligt större komplexitet som gör att 

konkurrenterna inte alls kan kopiera företagets sätt att arbeta med CSR lika enkelt, det blir 

”svårt”. I vart fall inte när det gäller de betydande strategierna som leder till den 

exceptionella framgången i form av att Coop (koncernen) anses vara ledande inom CSR-

området. Samma sak gäller för Hemköp Skövde Centrum, konkurrenterna kan inte enkelt 

imitera de strategier som möjliggör den ledande positionen Hemköp (koncernen) har 

beträffande CSR, deras arbete med CSR är ”svårt” att imitera för konkurrenterna. 

Imiterbart Enkelt Mellan Svårt 

ICA Maxi 
Stormarknad 
Skövde 

x 
  

Coop Forum 
Skövde   x 

Hemköp Skövde 
Centrum   x 

Tabell 3: Åskådliggör hur enkelt konkurrenterna kan imitera deltagande företags CSR-arbete. 

5.2.4 Optimalt nyttjande av resursen 

ICA Maxi Stormarknad Skövde 

Mikael Petersson samt Thomas Köllner gör gällande att det finns vissa givna substitut i 

förhållande till CSR-produkter. Det främsta substitut påstår de vara priset på produkten. 

Faktum är att om konsumenten inte är beredd att betala ett högre pris för produkten 

producerade med hänsyn tagen till CSR, så är det fråga om att resursen inte nyttjas på ett 

optimalt sätt inom organisationen. Butikschefen, personalen och skribenterna av denna 

uppsats är alltså eniga, resursen nyttjas inte på ett optimalt sätt inom organisationen och 

orsaken till detta tycks vara att resursen inte prioriteras externt av konsumenten. Då 
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resursen inte prioriteras externt av potentiell kund är det svårt att att hävda att det interna 

nyttjandet är så pass strakt att det inte spelar någon roll vad den externa omgivningen anser. 

Därav nyttjas resursen i fråga, ett aktivt CSR-arbete, ”inte” på ett optimalt vis inom 

organisationen.  

Coop Forum Skövde 

Även på Coop Forum Skövde anser butikschefen och personalen att det finns substitut som 

gör att konsumenten hellre köper andra produkter än produkter producerade med CSR i 

åtanke. Liksom ICA Maxi Stormarknad Skövdes butikschef Mikael Petersson nämner 

Coop Forum Skövdes butikschef Magnus Morell samt personalen i form av Jonas Nilsson, 

priset som ett avgörande substitut. Återigen är detta något som vi tycker är komplext. 

Eftersom att 10 % (relativt högt procenttal anser vi) av deras försäljning relaterar till 

produkter som är ekologiskt producerade, innebär det således att priset inte är ett substitut 

för dessa 10 %. Därför anser vi att det inte vore korrekt att påstå att resursen inte nyttjas på 

ett optimalt sätt inom organisationen. Även om majoriteten av kunder inte anser att ett 

aktivt CSR-arbete är en prisvärd resurs finns det en mängd kunder som faktiskt anser det 

motsatta. Därav anser vi att Coop Forum Skövde nyttjar sitt aktiva CSR-arbete på ett 

”mellan” optimalt sätt, den externa omgivningen möter till viss del den interna 

omgivningens prioritering av CSR. 

Hemköp Skövde Centrum 

På Hemköp Skövde Centrum anser butikschefen att deras aktiva arbete med att främja CSR 

är så pass värdefullt att det för dem som företag inte finns något substitut till deras arbete 

med CSR. Hermansson anser  att de nyttjar deras CSR-arbete (resursen) på ett optimalt vis. 

För företaget i fråga skulle det aldrig komma på tal att exempelvis reducera deras beaktande 

av miljön för att producera billigare produkter och därmed kunna öka sin vinst. Det Henrik 

Hermansson tillsammans med Gustav Visell däremot klart och tydligt artikulerar är att det 

finns substitut för konsumenten som gör att hen inte prioriterar att den produkt som köps 

är framtagen på ett hållbart tillvägagångssätt, de nämner priset som en av de främsta 

faktorerna. Återigen kommer vi till ett skede där det interna står emot det externa. Det vill 

säga inom organisationen anser man att resursen nyttjas på ett optimalt sätt, medan 

kunderna, det externa inte kan verifiera detta då de prioriterar annat. Det som utmärker 

Hemköps (koncernens) arbete med ett aktivt CSR-arbete som en resurs är att de tagit fram 
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en strategi som kringgår en del av den problematik konkurrenterna ställs inför vid 

beaktande av CSR som en resurs, alltså att de lyckats differentiera sig på att främst sälja 

produkter som är producerade/framtagna med CSR i åtanke. Konklusionen blir därmed att 

resursen, ett aktivt CSR-arbete, bör betraktas nyttjas på ett ”mellan” optimalt sätt till följd 

av att det finns en strategi som syftar till att sätta resursen i fokus och möjliggöra ett 

optimalt nyttjande. 

Sammanfattning 

ICA Maxi Stormarknad Skövdes nyttjande av resursen bör ”inte” betraktas nyttjas på ett 

optimalt sätt eftersom att det interna och externa inte överensstämmer. Samma sak gäller 

egentligen också för Hemköp Skövde Centrum men de har valt en strategi som fokuserar 

aktuell resurs, därav anser vi att resursen nyttjas på ett ”mellan” optimalt sätt. När det gäller 

Coop Forum Skövde anser vi att deras nyttjande av ett aktivt CSR-arbete också bör anses 

nyttjas på ett ”mellan” opimalt vis eftersom att det finns en kundkrets som anser att 

resursen i fråga är väsentlig.  

Optimalt 
nyttjande av 
resursen 

Inte Mellan Mycket 

ICA Maxi 
Stormarknad 
Skövde 

X   

Coop Forum 
Skövde 

 x  

Hemköp Skövde 
Centrum 

 x  

Tabell 4: Skildrar deltagande företags nyttjande av resursen, ett aktivt CSR-arbete.  

 

(Tabellerna ändrade, finns bara ett x i varje ruta.) 
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5.3 Sammanfattning av analysen och relationen till tidigare 

forskning inom ämnet	

Analysen har erbjudit en givande diskussion kring hur aktuella företag betraktar sitt CSR-

arbete utifrån Barneys VRIO-ramverk. Diskussionen ovan verifierar att det inte finns en 

enhetlig bild av hur de studerade företagen, verksamma inom detaljhandeln, betraktar sitt 

CSR-engagemang.  

Tidigare forskning inom ämnet indikerar dock att det finns en delad bild av att ett aktivt 

CSR-arbete bör anses var en källa till en långsiktig konkurrensfördel, men att ett aktivt 

CSR-arbete, som enskild resurs, inte kan betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel. 

Forskare inom området hävdar alltså att ett aktivt CSR-arbete som enskild resurs inte kan 

betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel. Däremot artikulerar somliga forskare att ett 

aktivt arbete med CSR är en viktig del i att uppnå en långsiktig konkurrensfördel. Således 

yrkar dessa forskare på att det krävs flera resurser för att en långsiktig konkurrensfördel 

skall uppnås. Heikkurinen och Forsman-Hugg (2011) påstår exempelvis att ett företags 

aktiva arbete med CSR bör anses vara en källa till en långsiktig konkurrensfördel eftersom 

att det påvisar legitimitet hos företag som beaktar CSR. Heikkurinen och Forsman-Hugg 

(2011) samt Hallin och Mantel (2018) menar att ett aktivt CSR-arbete bör ses som en källa 

till en långsiktig konkurrensfördel, men att det inte är något som sker av sig självt, att en 

långsiktig konkurrensfördel skapas. 

Kontentan blir således att det finns en gemensam syn om att ett aktivt CSR-arbete bör anses 

vara en källa till en långsiktig konkurrensfördel. Dock finner vi inget material som ger ett 

enkelt svar på den fråga vi ställt oss, alltså om ett aktivt CSR-engagemang bör betraktas 

vara en långsiktig konkurrensfördel? Ja eller nej?  
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6. Slutsats   

6.1 Studiens slutsats 

Efter genomförd studie kan vi inte dra någon allmängiltig slutsats angående om ett aktivt 

CSR-arbete inom detaljhandeln bör betraktas vara en värdefull resurs eller inte. Detta 

grundar vi i att det visat sig vara en komplex fråga som företagen själva verkat ha svårt att 

besvara. Det beror förmodligen på att det kan generera värde internt men inte externt eller 

tvärtom, eller båda delar. 

Beträffande om ett aktivt CSR-arbete inom detaljhandeln skall betraktas vara en ovanlig 

resurs bör man skilja på om det är fråga om generella CSR-aktiviteter eller om det avser 

specifika aktiviteter. CSR-arbete generellt är idag vanligt förekommande inom 

detaljhandeln, vi vågar till och med påstå att de företag som inte beaktar CSR kommer att 

gå förlorade ur konkurrensen. Avseende specifika CSR-aktiviteter kan vissa aktiviteter 

vara mer ovanliga än andra, just detta är ett resultat av det breda spann som ett CSR-arbete 

inom detaljhandeln kan innefatta, allt från att beakta miljön till att ha schyssta 

arbetsförhållanden. 

Att imitera CSR-strategier inom detaljhandeln anser deltagande företag i vissa avseenden 

vara enkelt och i andra avseenden mer komplext. För att etablera sig som ett företag som 

beaktar CSR-aktiviteter underlättar det om handlingarna rörande CSR-engagemanget 

visualiseras för kunden. Detta innebär också att konkurrenterna, genom observation, kan 

duplicera CSR-arbetet. CSR-aktiviteter som däremot inte visualiseras uppfattas inte direkt 

av konsumenten och blir heller inte observerbara för konkurrenterna. Dessa aktiviteter, de 

som inte visualiseras, är i allt högre grad sällsynta. 

Hur optimat ett aktivt CSR-arbete (resursen) nyttjas inom organisationen har visat sig var 

komplext att avgöra. Även här har det visat sig att den interna omgivningen och den externa 

omgivningen inte alltid är överens. Trots att det internt anses att man nyttjar resursen i 

fråga på ett optimalt sätt har den externa omgivningen inte kunnat verifierat att så är fallet. 

Priset är ett återkommande substitut som potentiell kund värdesätter högre, ett sådant 

faktum artikulerar att resursen inte nyttjas på ett optimalt sätt inom organisationen då det 

finns andra resurser som anses vara av högre rang för kunden (den externa omgivningen).  
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Kontentan av genomförd studie är att ett aktivt CSR-engagemang, som en resurs, inte bör 

betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel idag, men att det bör ses som en potentiell 

källa till att uppnå en långsiktig konkurrensfördel.  

6.2 Författarnas rekommendationer och studiens bidrag 

Studien åskådliggör hur viktigt det är att företag jobbar med CSR och vi rekommenderar 

alla företag verksamma inom detaljhandeln att engagera sig i CSR-aktiviteter. Detta i hopp 

om att företag ska ta mer ansvar för sin verksamhet och tänka på nästa generation. Studien 

kan dessutom uppmuntra och inspirera andra företag inom detaljhandeln, än dem vi 

studerat, till att öka sin intensitet beträffande deras engagemang i CSR.  

Samtliga deltagande företag påvisade alltså att det skapas någon form av värde, antingen 

intern, externt eller båda delar vid ett aktivt engagemang i CSR-aktiviteter. Även om 

genomförd studie inte kunde påvisa att ett aktivt CSR-arbete kan betraktas vara en 

långsiktig konkurrensfördel så tror vi, tillsammans med intervjupersonerna i studien att ett 

aktivt CSR-arbete kommer att vara en avgörande faktor för att få finnas kvar på marknaden 

i framtiden.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie har förhållit sig till en tidsram har vi valt att göra avgränsningar i studien 

som gjort att vi inte kunnat studera ämnet på en vidare nivå.  Därmed har förslag till vidare 

forskning uppstått. Förslagsvis skulle en kvantitativ studie vara intressant då denna studie 

baserats på en kvalitativ forskningsmetod. Som en följd av detta, och en ytterligare aspekt, 

vore det intressant att göra en enkätundersökning på hur konsumenterna tänker angående 

CSR och få in deras syn på ämnet då vi endast undersökt hur företagen tänker och jobbar 

kring CSR. Detta för att få deras åsikter och tankar om hur företagen jobbar med CSR, då 

det skulle kunna resultera i att företagen skulle kuna ta lärdom av vad konsumenterna anser 

om just CSR.  

Något som fått oss att ”höja på ögonbrynen” är att samtliga butikschefer rekommenderat 

oss till att prata med någon ansvarig för frukt och grönt vid önskan om att få intervju någon 

i personalstyrkan, detta är också något som vi lämnar som förslag på vidare forskning inom 

ämnet.  
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6.4 Kritik till studien  

Exempel på kritik som kan riktas mot studien är dess helhet, för att få studien ännu bredare 

borde konsumenternas perspektiv också tagits med, men då en tidsram fanns att förhålla 

oss till har detta inte varit möjligt. Det går också att diskutera om antalet intervjuer var 

tillräckligt för denna studie. Då vi upplevde att vi fick ihop tillräckligt med information för 

att kunna svara på vår frågeställning ansåg vi oss dock vara nöjda med sex stycken 

intervjuer och anser därför, trots nämnd kritik, att vår studie är tillförlitlig.   



48 
 

7. Referenser  

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. (1:a uppl.). 

Stockholm: Liber. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Andersén, J., Jansson, C. & Ljungkvist, T. (2016). Resource immobility and sustained 

performance: A systematic assessment of how immobility has been considered in empirical 

resource-based studies. International Journal of Management Reviews, 18, 371-396. 

doi:10.1111/ijmr.12067. 

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitve Advantage. Journal of 

Management, 17, 99-120. 

Barney, J. & Hesterly, W. (2006). Strategic management and competitive advantage: 

Concepts. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall. 

Bevan, D., Corvellec, H. & Faÿ, E. (2011). Responsibility beyond CSR. Journal of 

Business Ethics,  101, 1-4. doi:10.1007/s10551-011-1170-9. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a  uppl.). Malmö: Liber.  

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder (2:a uppl.). Malmö: 

Liber.  

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder (3:e uppl.). Malmö: 

Liber. 

Coop (2018). Coop:s hemsida erbjuder information om dess framväxt, historia samt 

ansvarstagande bland annat ( https://www.coop.se/) hämtat 7 februari 2018. 

Creswell, J. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five 

approaches (3:e uppl.). Thousand Oaks: SAGE Publications. 



49 
 

Gamble, A. & Kelly, G. (2001). Shareholder value and the stakeholder debate in the UK. 

Corporate Governance: An International Review, 9, 110-117. doi:10.1111/1467-

8683.00235. 

Gavronski, I., Klassen, R., Vachon, S. & Nascimento, L. (2011). A resource -based view 

of green  supply management. Transportation Research Part E, 47, 872-885. 

doi:10.1016/j.tre.2011.05.018. 

Gommel, S. (2016, 17 november). Medvetna konsumenter pressar handlarna. Dagens 

Industri. 

Guthrie, D. & Durand, R. (2008). Social issues in the study of management. European 

Management Review, 5, 137-149. doi:10.1057/emr.2008.17. 

Hadjimanolis, A. (2000). A resource-based view of innovativeness in small firms. 

Technology  Analysis and Strategic Management, 12, 263-281.  

Hallin, J. & Mantel, N. (2018). Swedish Business Leaders Prospecting Sustainability – 

Finding the Future with Purpose, Systems Approach, Empathy & Transformation. Business 

and Management Studies, 4, 59-67. doi:http://dx.doi.org/10.11114/bms.v4i1.3058 

Heikkurinen, P. & Forsman-Hugg, S. (2011). Strategic corporate responsibility in the food 

chain. Corporate Social Responsibility and Environmental Management,18, 306-316. 

doi:10.1002/csr.257 

Hemköp (2018). Hemköps hemsida erbjuder information om dess framväxt, historia samt 

ansvarstagande bland annat ( https://www.hemkop.se/) hämtat 7 februari 2018. 

Holman, D. (2005). A. Bryman and E. Bell, Business Research Methods. Management 

Learning, 36, 266-267. 

Holmgren, P. (2014). Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Storå: Pärspektiv. 

ICA (2018). ICA:s hemsida erbjuder information om dess framväxt, historia samt 

ansvarstagande bland annat (https://www.ica.se/) hämtat 7 februari 2018. 

Jacobsen, D. (2002). Vad, hur och varför: Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 



50 
 

Knott, P. (2015). Does VRIO help managers evaluate a firm’s resources? Management 

Decision, 53, 1806-1822. doi:10.1108/MD-08-2014-0525 

Kraaijenbrink, J., Spender, J. & Groen, A. (2010). The resource-based view: A review and 

assessment of its critiques. Journal of Management, 36, 349-372. doi: 

10.1177/0149206309350775. 

Kull, A., Mena, J. & Korschun, D. (2016). A resource-based view of stakeholder 

marketing. Journal of Business Research, 69, 5553-5560. 

doi:10.1016/j.jbusres.2016.03.063. 

Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a 

uppl.).  Lund: Studentlitteratur. 

Lee, K. & Shin, D. (2010). Consumers’ responses to CSR activities: The linkage between 

increased awareness and purchase intention. Public Relations Review, 36, 193-195. 

doi:10.1016/j.pubrev.2009.10.014. 

Lin, C., Tsai, H., Wu, Y. & Kiang, M. (2012). A fuzzy quantitative VRIO-based framework 

for evaluating organizational activities. Management Decision, 50, 1396-1411. 

doi:10.1108/00251741211261999 

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif: Sage. 

Lockett, A., Thompson, S. & Morgenstern, U. (2009). The development of the resource-

based view  of the firm: A critical appraisal. International Journal of Management 

Reviews, 11, 9-28. doi:10.1111/j.1468-2370.2008.00252.x. 

Löhman, O. & Steinholtz, D. (2004). Det ansvarsfulla Företaget Corporate Social 

Responsibility i praktiken. Stockholm: Erkelids förlag. 

Maloni, M. & Brown, M. (2006). Corporate social responsibility in the supply chain: An 

application in the food industry. Journal of Business Ethics, 68, 35-52. 

doi:10.1007/s10551-006-9038-0. 

Naturvårdsverket (2018). Naturvårdsverket är en statlig myndighet som erbjuder 

information om miljöfrågor bland annat (https://www.naturvardsverket.se/Om-

Naturvardsverket/) hämtat 24 maj 2018. 



51 
 

Tsuk, D. (2005). From pluralism to individualism: Berle and means and 20th-Century 

american legal thought. Law & Social Inquiry, 30, 202-206. 

Vetenskapsrådet (2018). Vetenskapsrådet erbjuder information om forskningsetiska 

principer bland annat  (https://www.vr.se/2.5b24e27d107949d9e3880000.html).  

Wasserman, A. (2009). Recipe for a better tomorrow: A food industry perspective on 

sustainability and our food system. Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 4, 446-

453.  doi:10.1080/19320240903329063. 

Wigley, S. (2008). Gauging consumers’ responses to CSR activities: Does increased 

awareness make cents? Public Relations Review, 34, 306-308. 

doi:10.1016/j.pubrev.2008.03.034. 

Witkowska, J. (2016). Corporate Social Responsibility: Selected Theoretical and Empirical 

Aspects. Comparative Economic Research, 19, 27-43. doi:10.1515/cer-2016-0002. 

Yoon, Y., Gürhan-Canli, Z. & Schwarz, N. (2006). The effect of corporate social 

responsibility  (CSR) activities on companies with bad reputations. Journal of 

Consumer Psychology, 16, 377-390. doi:10.1207/s15327663jcp1604_9. 

  



52 
 

Bilaga 1 - Individuell reflektion Gustav Johansson 

Arbetets kapitel 

Inledningkunskaper 

Jag har tidigare i min utbildning skrivit en hel del uppgifter, inlämningar men också essäer 

samt uppsatser, som gjort att jag skrivit en och annan inledning. Jag hade en viss kunskap 

om hur en inledning skulle vara, men att den skulle vara så omfattande och planerad som 

den är i en C-uppsats hade jag inte tänkt och det tar jag lärdom av. I tidigare uppgifter har 

det endast varit ett inledningskapitel på drygt en sida, men i denna uppsats är det cirka fyra 

sidor som alla sidor ska vara av kvalité och inte bara kvantitet. Det jag dessutom lärt mig 

genom denna uppsats är att verkligen fånga läsaren genom en intressant inledning som gör 

att läsaren vill fortsätta läsa klart och insett hur viktigt detta kapitel är. Något som jag också 

insett är hur viktigt det är att arbetet är preciserat så att det inte blir för stort, dels för att 

underlätta för oss som skribenter men också för läsaren, så hen förstår vad arbetet handlar 

om. 

Teorikunskaper 

Denna uppsats har utgått från den resursbaserade teorin samt två stycken olika ramverk: 

VRIN- och VRIO-ramverket. Jag själv hade tidigare under utbildningen inte kommit i 

kontakt med dessa, därmed hade jag inga färdiga kunskaper om denna teori samt ramverk 

att bära med mig in i detta arbete. Det jag kommer bära med mig är all den kunskap om 

den resursbaserade teorin angående om en resurs kan ses som en konkurrensfördel eller 

inte, vilket jag personligen tycker är intressant att studera på samt den utveckling som skett 

från VRIN till VRIO, som tyder på en ständig utveckling av världen. Då detta är min första 

fördjupningsuppsats så har denna teoridel varit väldigt lärorik, jag har förstått innebörden 

av hur viktig denna del är i ett arbete och att det ska vara en röd tråd som genomlyser hela 

arbetet. Jag har tack vare detta arbete också sett att skillnaden mellan teori kontra praktik 

är svår, då det är lätt att säga en sak men svårt att göra det. Speciellt i detta fall då det kan 

vara lättare för företag att säga att de jobbar hållbart, men att de i praktiken inte gör det lika 

mycket som de säger. Vidare har jag fått en ökad förståelse för hur olika företag i 
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detaljhandeln jobbar med hållbar utveckling och CSR som kan leda till en ökad 

konkurrenskraft gentemot andra företag. 

Metodologiska kunskaper 

Detta arbete har utgått från en kvalitativ metod som innebär att en mer djupare förståelse 

insamlats genom semistrukturerade intervjuer. Jag har lärt mig att se skillnaden på dels 

vilka olika typer av intervjuer det finns, men också en hel del andra sätt att samla in 

information på. Det tar också mycket längre tid än jag kunnat ana att transkribera de 

intervjuer vi tagit, det var inte det roligaste vi gjorde i denna studien men det skulle göras. 

Vikten av att noggrant referera och välja trovärdiga artiklar och böcker av nyare slag samt 

se detta ur kritiska ögon är något som jag förstått betydelsen av. Exempel hur många gånger 

en artikel blivit citerad visste jag inte ens om på förhand att man kunde se och att det spelar 

stor roll i trovärdigheten i arbetet. Likaså har jag lärt mig var och när man ska använda en 

speciell tidsform, som jag på förhand tyckte var lite oklart och lurigt. Något som jag 

kommer bära med mig i livet är att detta kapitel inte ska vara något faktakapitel i hur man 

skriver en metod, det ska snarare helt motivera de val som gjorts i detalj i själva studien så 

läsaren förstår både varför denna studie gjorts samt dess val. 

Empirikunskaper 

Jag har i tidigare arbeten gjort intervjuer så jag var medveten om att all information skulle 

presenteras i empirin i form av ett resultat så att vi kunde använda den datainsamlingen 

senare i vår analys. Ingen ny information eller fakta fick presenteras i analysen eller 

slutsatsen, därmed visste vi att denna del var extremt viktig och att all information som var 

nödvändig behövde tas upp här så det inte skulle orsaka problem senare i arbetet. Det är 

något jag lärt mig, att denna del ska vara av kvalité och har betydelse för senare delar i 

uppsatsen. 

Analyskunskaper 

Det var här som vi verkligen började se ”ljuset i tunneln” och började kunna analysera all 

den data vi hade, dels koppla samman vår frågeställning till teoridelen för att sen kunna 

testa och tillämpa detta med resultatet i empirin. Detta var en period som var rolig men 

också utmanande för att få en röd sammanhängande tråd som genomlyste hela arbetet. Det 

är en rolig del för jag tycker det är här man får börja koppla ihop allt och blanda in sina 
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egna ord och tankar, samtidigt som det är en utmaning. Analyskapitel har jag skrivit 

tidigare men inte en sådan här stor och viktig, därmed blev det spännande som ledde till 

extra motivation för att få till en bra analys på vårt arbete och senare till slutsatser. 

Slutsats 

Slutklämmen på arbetet var en lurig del att få till på ett bra sätt, den ska nämligen vara kort 

och av bra kvalité så läsaren tydligt ska kunna se vilka slutsatser som kan dras av uppsatsen. 

Detta var lärorikt och en metod som jag lärde mig av vår handledare och som vi använde 

oss av var Ockhams rakkniv, detta för att kunna sålla bort det som kunde anses som mindre 

lämpligt för slutsatsen och endast ha kvar de mer betydande delarna. Vi båda tycker att 

detta var ett väldigt bra ”verktyg” som vi kommer bära med oss i framtiden för att kunna 

få en så bra slutsats som möjligt på studier eller uppsatser.  

Till sist 

Till sist vill jag säga att denna period med uppsatsskrivande för denna kandidatexamen 

varit spännande och rolig som gjort att man blivit extra motiverad, men den har likväl varit 

tuff och ansträngande under perioden. Det har varit intressant att jobba så pass fritt som vi 

fått göra som lett till att vi stött på en hel del utmaningar som vi i slutändan har löst på ett 

bra sätt genom samarbete. Exempel har jag lärt mig kunskapen att kunna ta motgångar på 

ett bättre sätt och se det ur en mer positiv vinkel. Det har varit dagar som vi skrivit absolut 

noll ord på, men andra dagar som vi skrivit flera sidors text och det är dessa dagar vi hela 

tiden strävat efter. Därför har tydliga mål hela tiden satts upp så att vi båda kunnat jobba 

så effektivt som möjligt med en viss press att hela tiden prestera, som jag personligen gillar 

och tycker är bra. Därmed har vårt samarbete fungerat bra och vi har kompletterat varandra 

bra, för vi fick till slut, efter många om och men, ihop ett arbete som vi båda är nöjda och 

stolta över som vi skall bära med oss i resten av livet.  
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Bilaga 2 - Individuell reflektion Matilda Schyberg 

Arbetets kapitel	

Inledningskunskaper 

Att skriva ett inledningskapitel innebar mer ansträngning än vad jag till att börja med kunde 

ana. Innan, i de andra kurserna hade inledningskapitlen allt som oftast endast bestått av 

någon sida. Därav tyckte jag att det var komplext att skapa ett inledningskapitel som skulle 

vara längre samt mer innehållsrikt, utan att endast ”ordbajsa”. Att sedan komma fram till 

en frågeställning genom att smalna av ämnet upplevde jag dock som relativt okomplicerat, 

detta kan dels bero på att vi gjort en genomgående litteraturstudie innan vi började skriva 

detta arbete vilket sålunda innebar att vi hade en bra grund att utgå från. 

Teorikunskaper 	

Teorikapitlet uppfattar jag som det kapitel i uppsatsen som var enklast att skriva. Detta tror 

jag beror på att vi tidigt valde vilken teori vi ville utgå ifrån och som inkluderade såväl ett 

redovisningsperspektiv som ett managementperspektiv. Den resursbaserade vyn, RBV, var 

det som valdes. Denna teori hade jag dessutom kommit i kontakt med precis innan detta 

arbete skulle skrivas vilket innebar att jag besatt baskunskaperna för vald teori vilket 

underlättade när vi skulle utveckla en fördjupad kunskap inom teorin. 

Metodologiska kunskaper	

Gällande det metodologiska kapitlet i uppsatsen har många nya kunskaper erfarits. Allt 

från att genomföra semi-strukturerade intervjuer, till att transkribera och sedan granska den 

data som samlats in kritiskt. Det arbete som ligger bakom skall inte förringas, det har varit 

krävande att ta fram det metodologiska underlaget som uppsatsen vilar på. Anledningen 

till detta tror jag är att det inom det vetenskapliga skrivandet finns ett otaligt antal val som 

måste göras och motiveras. Dessa val har varit komplexa eftersom vi själva till en början 

inte alltid förstod varför vi gjorde vissa val. Dock var detta något som redde ut sig med 

tidens gång och idag är vi stolta över vårt metodkapitel och känner att vi kan motivera de 

val som gjorts.  
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Empirikunskaper	

Empiri-kapitalet anser jag vara ett utav de mest intressanta kapitlen att skriva. Detta 

grundar jag på att det var först när detta kapitel började skrivas som vi faktiskt förstod vart 

uppsatsen var på väg. Det väcktes tankar och idéer som sedermera lade grunden för 

analysen. Dessutom fanns det en oro för att den data som samlats in inte skulle var 

tillräcklig. Lyckligtvis hade intervjuerna varit innehållsrika och i dem fanns den 

information som behövdes för att fullborda empiri-kapitlet. 

Analyskunskaper 	

Det var först i analysen som säcken började knytas ihop, inledningskapitlet, teorin, 

metoden och empirin hade skrivits och det hade skapats en känsla av att arbetet hade en 

röd tråd. Frågeställningen som artikulerats inledningsvis i arbetet skulle kunna analyseras 

utifrån den teoretiska referensramen samt den insamlade empirin. Detta medförde att det 

skapades en känsla av lugn vilket innebar att vi kunde kosta på oss att ägna tid åt 

analyskapitlet. 

Slutsats	

Detta kapitel var mer komplext än vad jag trodde. Inte på grund utav att vi inte kommit 

fram till någon slutsats utan snarare för att inte komplicera den slutsats vi kunde dra. Vi 

ville hålla det kort och koncist, därav lades mycket kraft på formuleringarna och mycket 

sållades, för att inte slutsatsen skulle bli för omfattande. Vi använde oss utav Ockhams 

rakkniv.   

Till sist 

Att skriva ett examensarbete krävde mer av psyket än vad jag någonsin kunnat föreställa 

mig. Vissa dagar var produktiva och kunde innebära att tio sidor text kunde formuleras i 

ett dokument, och vissa dagar innebar det motsatta. Alltså att inte ett enda ord formulerades 

till följd av att inget informativt hittades. Sålunda innebär det att examensarbetet i fråga 

har inneburit såväl toppar som dalar. Konklusionen jag ändå kan dra är att det har varit 

extremt lärorikt på många sätt att skriva detta arbete.  
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Avslutningsvis vill jag lyfta fram samarbetet med min skrivpartner, under resans gång har 

vi mött såväl framgångar som motgångar, men oavsett har vi fortsatt kämpa ihop. Utan 

honom hade det inte alls gått lika bra som det gjort, och det hade absolut inte varit lika kul.   
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Vi vill börja med att säga att vi är tacksamma över att du/ni väljer att ställa upp i denna 

studie. Innan vi börjar har vi några frågor:   

● Vad är ditt namn? 

● Är det okej att vi spelar in intervjun?  

● Till sist, vill du att företaget skall vara anonymt i studien, det vill säga att vi 

exempelvis benämner företaget för A istället för ert faktiska namn? (Denna fråga 

ställs endast till butikscheferna.) 

 

(OBS! Innan dessa frågor ställs ska vi ha klargjort för de etiska kraven som uppsattsen 

förhåller sig till, se ovan kap 3.6) 

 

I intervjun kommer vi att prata om hållbarhet och vi kommer att prata om CSR, Corporate 

Social Responsibility. CSR syftar enligt den definitionen vi valt till vårt arbete om 

”företagets sociala ansvar” (Witkowska, 2016). Vi kommer att använda oss av hållbarhet 

och CSR som två synonymer.  

Är det något du inte förstår på grund av att vi är otydliga så säger du bara till. Känns allt 

okej? Då börjar vi: 

● Vad innebär hållbar utveckling för er som livsmedelsbutik inom detaljhandeln?  

● Tycker ni som företag att det är viktigt med hållbarhetsfrågor?  

- Är det något ni prioriterar? 

● Anser du att ert CSR-arbete har visat resultat på en positiv utveckling (såväl 

finansiellt som icke-finansiellt)?  

  - Hur såg det ut för ett decennium sedan till exempel? 

 - Tror du att det kommer att se annorlunda ut i framtiden? 

● Anser du att det är värdefullt att arbeta med CSR?  

  - På vilket sätt?  

- Varför?  
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● Är det ovanligt att livsmedelsbutiker arbetar med CSR idag?  

- Tror du att det är branschspecifikt? 

● Arbetar ni utefter några specifika CSR-strategier och i så fall är det något du kan 

dela med dig utav? 

- Anser du att denna strategi enkelt kan kopieras (imiteras) av konkurrenterna?  

● Anser du att CSR-arbetet nyttjas på ett optimalt sätt inom ert företag?  

- Vad skulle du säga är er viktigaste resurs?  

- Hur arbetar ni med att bibehålla denna resurs, fördel? 

● Betraktar ni ert CSR-arbete som en konkurrensfördel? 

● Hur pass mycket blir ni styrda uppifrån i hierarkin att arbeta med CSR? 

- Hur mycket får den enskilda butiken bestämma?  

● Försöker ni påverka era kunder att handla hållbart? 

-I så fall hur? 

(OBS! Vid intervjuer med personalen väljs vissa frågor ut och sedan får de prata fritt.)  

Då var de frågorna vi hade med oss för idag klara, är det något som du vill tillägga? Om 

inte så får vi tacka så hemskt mycket för deltagandet, och om det är något vi känner att vi 

skulle behöva komplettera, får vi höra av oss då?  

OBS! DETTA ÄR ENDAST GRUNDEN, VI VILL FÖRA DJUPA SAMTAL!!! 

 

 

 

 

 

 

 

   


