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Research  What motivates ICA Gruppen and the MAXI stores for their sustainability 

questions: efforts and how do their sustainability goals differ? 

  How do the sustainability efforts of ICA Gruppen integrate throughout the

  Maxi stores? 

  What strategies characterize the sustainability efforts of ICA Gruppen and the

  MAXI stores? 

Purpose: The purpose of this paper is to describe the interaction between ICA Gruppen 

and the independent MAXI stores of central Sweden, concerning their sustain-

ability efforts. 

Method: This qualitative study with an abductive approach is based on primary data 

from five separate interviews with corporate managers of four MAXI stores 

and one of the CSR managers at the head office of the organisation. In addition 

to the interviews, scientific articles on relevant theories, research reports on 

sustainability efforts, and adequate literature have been studied. In order to 

evaluate the results, the empirical data has been analysed by coding. 

Conclusion: Both ICA Gruppen and the MAXI stores have financial as well as 

philanthropic incentives for their sustainability efforts. What differs is that the 

CSR efforts of the stores take place in the immediate vicinity of the customer, 

while ICA Gruppen wants to make an effort for the world. Through dialogue 

and democratic processes, common goals are set. There are guidelines and 

various digital tools as well as coaches to assist the stores. The stores’ CSR 

initiatives take place more spontaneously than at ICA Gruppen, where the work 

is more long-term and strategic, with a view on how the brand can be 

strengthened. 
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Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva samverkan mellan ICA Gruppens och 

mellansveriges handlarägda MAXI-butikers hållbarhetsarbete. 

Metod:  Denna kvalitativa uppsats med en abduktiv ansats, baseras på primärdata 

från fem separata intervjuer med chefer från fyra olika MAXI-butiker och 

en hållbarhetsansvarig på ICA:s huvudkontor. Förutom intervjuer har veten-

skapliga artiklar med relevanta teorier, forskningsrapporter inom hållbar-

hetsarbete och adekvat litteratur studerats. För att utvärdera resultatet, har 

det empiriska materialet analyserats genom kodning. 
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och olika digitala verktyg samt coacher för att hjälpa butikerna i arbetet. I 

butikerna sker hållbarhetsinitiativen mer spontant än hos ICA Gruppen. Där 

är arbetet mer långsiktigt och strategiskt med en tanke på hur varumärket 

kan stärkas.  
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1. Inledning 
 

Nedan följer en introduktion till valet av uppsatsämne och tidigare forskning i ämnet samt en 

problematisering, vilket senare mynnar ut i arbetets syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Människan är en av världens mest intelligenta arter. Hon har en förmåga att hitta lösningar på 

de flesta problem. För att underlätta vardagen för människor har oräkneliga uppfinningar 

tagits fram, men bekvämligheten har ett pris (Welch, 2009). En omstridd debatt är 

människans klimatpåverkan. En klar majoritet av världens miljöforskare är eniga om att den 

temperaturhöjning som skett det senaste århundradet, till största delen är orsakad av 

människan (Liu, Vedlitz, Stoutenborough & Robinson, 2015). Hon bär dessutom ansvaret för 

99 procent av alla de djur- och växtarter som på senare tid blivit utrotade eller idag anses vara 

utrotningshotade. Människan måste nu använda sin intelligens till att lösa det viktigaste 

problemet någonsin – att avvärja klimathotet genom att minska sina föroreningar och 

koldioxidutsläpp. Om inte, kommer det att leda till att jorden till slut blir obeboelig för 

människan (Welch, 2009). 

Att försöka minska på sina avtryck i naturen är lyckligtvis inget nytt fenomen. Begreppet 

hållbar utveckling etablerades på allvar i slutet av 1980-talet i samband med Brundtland-

rapporten Vår gemensamma framtid, som beställdes av FN. Rapporten lyfter fram begreppet 

med orden: 

”En hållbar utveckling är den som tillfredsställer dagens behov, utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2015, s. 9) 

Sedan början av 90-talet har hållbar utveckling delats in i tre delar: miljö, sociala förhållanden 

och ekonomi (Frostenson m.fl., 2015). Forskning visar att de tre olika dimensionerna av 

begreppet påverkar varandra. Miljöförstöring är till stor del ett ekonomiskt problem som 

grundar sig i individers ageranden utifrån dess ekonomiska incitament (Jordbruksverket, 

2012). En individ tenderar att bry sig alltmer om miljön, ju högre inkomst hen har. På så sätt 

bidrar ett aktivt arbete för att förbättra de sociala förhållandena för människor indirekt till en 

bättre ekologisk miljö (Kolstad, 2011). 

På grund av de ökande miljöproblemen, väcktes ett behov av någon form av hållbarhets-

redovisning (Tu & Huang, 2015). Frostenson m.fl.(2015) beskriver hållbarhetsredovisning 

som en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets 

verksamhet. Med andra ord skiljer sig denna typ av redovisning från traditionell redovisning 

genom att de värden den innefattar inte domineras av ekonomisk effektivitet och lönsamhet 

(Elkington, 1998). 



2 
 

I en omfattande undersökning, utförd av branschorganisationen Företagarna, framgår att en 

klar majoritet av små och medelstora företag håller på med hållbarhetsarbete i större eller 

mindre utsträckning, oavsett om de utför någon hållbarhetsredovisning eller ej. Flertalet av 

dessa har sett positiva effekter på kundnöjdhet, marknadsföring, medarbetarengagemang och 

lönsamhet (Företagarna, 2015). Detta är något som även Frostenson, Helin och Sandström 

(2013) kommit fram till i sin forskningsrapport om hållbarhetsredovisning i svensk 

detaljhandel. De skriver bland annat att detaljhandelns bild av hållbar utveckling har 

förändrats under det senaste årtiondet. Från att till stor del ha framställts som ett hot mot 

handelns effektivitet, lönsamhet och tillväxt, ses hållbarhetsfrågor – både miljömässiga och 

sociala – alltmer som strategiska frågor, vilka har en avgörande betydelse för detaljhandelns 

konkurrenskraft och framtida utveckling.  

Ett av de företag som ingick i Frostenssons m.fl. (2013) rapport är ICA Gruppen. Det är en 

komplex organisation, som till viss del är en koncern och till viss del bedriver franchising av 

varumärket. De enskilda ICA-butikerna är oftast privatägda av en ICA-handlare, med bara en 

liten andel ägd av ICA Gruppen. Det innebär att ICA Gruppen inte kan styra ICA-butikerna 

på samma sätt som en helintegrerad kedja kan styra sina dotterbolag. ICA Gruppen och de 

enskilda butikerna binds dock samman genom varumärket (ICA, 2017).  

Jenkins (2004) skriver att hållbarhetsarbetet skiljer sig markant mellan större och mindre 

företag. Hon skriver dock att det inte finns någon universal definition på vad som är ett stort 

eller litet företag, utan begreppen ska snarare tolkas utifrån storleksskillnaden på företagen, 

sett i relation till varandra. År 2016 omsatte ICA Gruppen 104 miljarder kronor (ICA 

Gruppen n.d.b) och jämfört med exempelvis Sveriges största ICA-butik, som samma år 

omsatte knappt 794 miljoner kronor (Allabolag, n.d.), är ICA Gruppen väsentligt större än 

samtliga ICA-butiker. Därmed kan hållbarhetsarbetet skilja sig åt mellan ICA Gruppen och de 

enskilda butikerna, i enlighet med Jenkins (2004) teorier. 

1.2 Problemdiskussion 
Frostensson m.fl. (2013) skriver att det finns en skillnad i vilka hållbarhetsfrågor som enskilda 

handelsföretag och exempelvis deras moderbolag är motiverade att arbeta med. Moderbolaget 

styr sin hållbarhetsredovisning och därmed sitt hållbarhetsarbete utifrån lagar och 

förväntningar från till exempel konsumentorganisationer. De enskilda butikerna vill istället 

snabbt ändra inriktning på sitt hållbarhetsarbete utifrån vad exempelvis konsumenterna 

efterfrågar i dagsläget. Jenkins (2004) beskriver att stora företag tenderar att rikta sitt 

hållbarhetsarbete mot makrofaktorer och samhället i stort, medan mindre företag agerar på en 

lokal nivå, genom att exempelvis stödja ett lokalt fotbollslag. Det kan med andra ord finnas en 

konflikt mellan ICA Gruppens mål med hållbarhetsarbetet jämfört med de mål som de 

fristående butikerna vill styra mot. 

Akisik och Gal (2011) påpekar att företag med ett väl utfört hållbarhetsarbete kan vinna 

konkurrensfördelar, då detta bidrar till en ökad kundnöjdhet. Företagen kan vända 

kostnaderna för hållbarhetsarbetet till något positivt för företagets utveckling, genom att låta 

hållbarheten integreras i företagets strategier (Setley m.fl., 2012). Jenkins (2004) och Lee, 

Herold och Yu (2016) skriver att stora företag implementerar formella strategier för sitt 
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hållbarhetsarbete medan de mindre företagen sköter sitt hållbarhetsarbete mer spontant. Det är 

dessutom sällsynt att mindre företag kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete, vilket tros vara 

en anledning till att det inte ger samma effekt på lönsamheten i mindre företag, som i de större 

företagen, enligt Lee m.fl. (2016). 

Även Frostenson m.fl. (2013b) menar att det styrande företaget behöver implementera 

företagets strategier på alla plan i organisationen för att effektivisera hållbarhetsarbetet. Enligt 

ICA Gruppens hållbarhetsredovisning står butikerna för två tredjedelar av ICA:s 

miljöpåverkan, vilket innebär att resultatet av ICA Gruppens hållbarhetsredovisning till stor 

del påverkas av hur väl de enskilda butikerna lyckas med sitt hållbarhetsarbete (ICA, 2017). 

Frostenson m.fl. (2013) understryker i sin slutsats att av de handelsföretag de undersökt var 

hållbarhetsredovisningen i sig inte en tillräckligt stark motor för att driva hållbarhetsarbetet 

framåt. Om företagen däremot låter hållbarhetsarbetet genomsyra hela företagets strategier 

och processer, så att alla medarbetare involveras, fungerar hållbarhetsredovisningen som ett 

slags katalysator för hållbarhetsarbetet. 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ICA Gruppen och mellansveriges handlarägda 

MAXI-butiker samverkar beträffande hållbarhetsarbetet. 

1.4 Frågeställningar 

 Vad motiverar ICA Gruppen respektive MAXI-butikerna till hållbarhetsarbete och hur 

skiljer sig deras hållbarhetsmål åt? 

 Hur integreras ICA Gruppens hållbarhetsarbete i de olika MAXI-butikerna? 

 Vilka strategier kännetecknar ICA Gruppens och MAXI-butikernas hållbarhetsarbete? 
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2. Teoretisk referensram 
 

Här beskrivs de teorier och modeller som legat till grund för tolkningen av det empiriska 

materialet. Kapitlet presenterar tidigare forskning inom ämnesområdena CSR, strategi och 

styrning. 

 

2.1 Mål och motivation till hållbarhetsarbete 

Nobelpristagaren Friedman (1970) argumenterade för ståndpunkten att företags enda 

skyldighet är generera utdelning till sina ägare. Han brukar i litteraturen få symbolisera det 

synsätt som präglade företag i många år (Elkington, 1994; Galbreath, 2006; Mirvis & 

Googins, 2006; Vitolla, Rubino & Garzoni, 2016). Galbreath (2006) beskriver hur företagens 

mål att generera vinst fortfarande finns kvar, men att mål kopplade till miljö och socialt 

ansvarstagande nuförtiden ses som mer och mer självklara. 

Ett allmänt vedertaget, internationellt begrepp för företagens hållbarhetsarbete är Corporate 

Social Responsibility (CSR). Tolkningarna av vad begreppet innebär är dock många 

(Schaltegger & Burritt, 2006). Galbreath (2006) redogör för hur det inte finns någon exakt 

definition av vad CSR innefattar. Carroll (1979) beskriver konceptet utifrån att företag har 

ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar gentemot sin omgivning. Elkington (1994) 

lanserade Tripple Bottom Line, vilket innebär att företagens ansvar vilar på tre ben: ansvaret 

att generera vinst, socialt ansvarstagande och ansvaret gentemot miljön. 

Att företag väljer att implementera CSR i sin verksamhet beror enligt Svensson och Wagner 

(2015) både på press från intressenter och drivkrafter inifrån verksamheten. För att förstå 

drivkrafterna bakom företags hållbarhetsarbete används vanligen intressentteorin och 

legitimitetsteorin (Russo & Perrini, 2010; Blombäck & Wigren, 2009). Blombäck och Wigren 

(2009) beskriver hur ett företags överlevnad är beroende av legitimitet hos sina intressenter. 

Om intressenterna efterfrågar hållbarhetsarbete kommer företagen att behöva tillgodose detta 

behov. Lee, Herold och Yu (2016) redogör för hur drivkrafterna bakom CSR-arbete kan delas 

in i vinst- eller förlustdrivna motiv. Med vinstdrivna motiv menas att företag engagerar sig i 

hållbarhetsfrågor i förhoppning att det i förlängningen ska leda till ekonomisk vinning. Till 

exempel genom att hållbarhetsarbetet kommuniceras till marknaden och leder till ökad 

försäljning. Förlustdrivna motiv innefattar de altruistiska och filantropiska motiven till CSR-

arbete, där företaget önskar göra och stå för en god sak. 

Huruvida de ekonomiska och de altruistiska motiven behöver skiljas åt råder det dock delade 

meningar om. Porter och Kramer (2006) argumenterar för att företagens vinster och 

samhällets välfärd inte är något nollsummespel, där en ökning av det ena behöver innebära en 

minskning av det andra. Istället presenterar de motiven till hållbarhetsarbete uppdelat i de fyra 

punkterna: moral obligation, sustainability, licence to operate och reputation. Den första 

punkten knyter an till den inneboende moralen, den andra till företagets långsiktiga över-

levnad, den tredje till intressenters syn på företagets legitimitet och den fjärde till marknads-

föring och vård av varumärket. 
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2.1.1 Skillnader mellan små och stora organisationer 

Enligt Jenkins (2004) är motiven bakom hållbarhetsarbete kopplade till företagets storlek. 

Hon menar att både stora och små företag drivs av påtryckningar utifrån, men att påtryck-

ningarna kommer från olika håll. För större företag handlar det exempelvis om påtryckningar 

från intresseorganisationer, media och lagstiftning. Mindre företag motiveras istället i första 

hand av dess kunder. En annan skillnad menar hon är att stora företag i mycket större 

utsträckning arbetar utifrån att de har ett varumärke och en image att vårda, vilket påverkar 

hållbarhetsarbetet. 

Looser och Wehrmeyer (2016) finner också att organisationens storlek tveklöst korrelerar 

med drivkrafterna bakom dess hållbarhetsarbete. Även de menar att stora organisationer 

oftare motiveras av yttre faktorer så som lagstiftning, konkurrenters agerande och rådande 

normer. I små organisationer menar de istället att inre faktorer kopplade till moral och 

värderingar hos ledning och medarbete motiverar hållbarhetsarbetet. De understryker dock att 

det inte finns någon motsättning mellan de inre och de yttre drivkrafterna, utan att många 

organisationer är påverkade av båda två. 

Lee m.fl. (2016) menar att små företags CSR-aktiviteter ofta är direkt kopplade till att öka 

företagets lönsamhet. I en undersökning av små och medelstora företag med framgångsrika 

hållbarhetsarbeten konstaterar Svensson och Wagner (2015) detsamma. Företagen de under-

sökt har alla haft ekonomiska incitament till att integrera CSR i sina verksamheter. 

2.1.2 Målkongruens 

Målkongruens innebär att olika individer strävar efter mål som ligger i linje med varandra, till 

exempel hur väl företagets mål överensstämmer med de anställdas. Det är eftersträvansvärt 

och svårt att uppnå perfekt kongruens mellan individers och organisationens mål (Anthony & 

Govindarajan, 2003). 

Bland annat Gray och Milne (2002) har uppmärksammat hur det kan uppstå konflikter mellan 

finansiella mål och mål kopplade till hållbarhet. Även om forskare (bl. a. Porter & Kramer, 

2006) argumenterat för att de finansiella målen inte behöver stå i konflikt med målen för 

hållbarhet, finns exempel där företag, framförallt mindre, låtit det ena gått ut över det andra. 

Exempelvis redogör Lee m.fl. (2016) för hur små företag anger resursbrist som en avgörande 

faktor till uteblivet hållbarhetsarbete. Svensson och Wagner (2015) har däremot i sin under-

sökning av CSR-arbete i små och medelstora företag funnit att företagen lyckats sänka sina 

kostnader i och med ett aktivt engagemang i hållbarhetsfrågor. 

2.2 Styrmedel 
Företagens behov av styrning, i syfte att ta tillvara på organisationens resurser på mest 

effektiva sätt, innefattar numera inte bara den finansiella delen av verksamheten, utan handlar 

även om social och miljömässig effektivitet (Nilsson, Petri & Westelius, 2016; Weber, 2008; 

Svensson & Wagner, 2015). 

Weber (2008) konstaterar att en svårighet med att implementera CSR i företagets konven-

tionella strategi och operationella styrning är svårigheten i att mäta resultaten. Incitament-
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strukturer, kontrollsystem, policys och processbeskrivningar är dock alla exempel på 

styrmodeller som inte kräver mätbara mål per se (Nilsson m.fl., 2016). 

Målstyrning är ett uttryck för när övergripande mål fastställs, men där medarbetarna får fria 

händer att uppnå dem med egna medel (Nilsson & Olve, 2013). Så länge resultatet blir det 

önskade och målet uppfylls spelar det ingen roll hur de anställda gått tillväga. Detta sätt att 

styra på är vanligare i större företag där organisationen är så stor att den delats upp i mer eller 

mindre fristående divisioner (Forslund, 2013). Enligt Lindvall (2014) finns det viktiga, 

teoretiska belägg som motiverar förekomsten av målstyrning. Med den tilltagande kom-

plexitet som idag råder i organisationer, vilket kan skapa hög osäkerhet om hur resultat 

uppnås, ses målstyrning som det mest användbara verktyget. 

Det går dock att se målstyrning på ett annat sätt. Ju högre upp i organisationen en anställd 

befinner sig, desto mindre vet hen om processerna. Ledningen måste veta att de mäter rätt 

saker. Om något går fel kan det vara för sent att rätta till problemet när resultatet väl kommer 

(Forslund, 2013). Lindvall (2014) påpekar att målstyrning går emot kvalitetssträvandena i 

organisationen, eftersom de är processorienterade. Den som har ansvar för utfallet har inte 

ansvar för strukturens utformning. Det är ledningen i organisationen som har det ansvaret och 

det är strukturen som påverkar utfallet. Det är därför viktigt att alla i organisationen förstår 

hur och vad som gör att målen kan uppnås på bästa sätt. 

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) är kontrollsystem nödvändiga för att skapa 

målkongruens. Exempel på kontrollsystem är formella system såsom rapporter, budget och 

strategiplanering, men också informella processer som arbetsmoral och kultur (Anthony & 

Govindarajan, 2003). Kommunikation är viktigt för att de anställda ska veta vad organi-

sationen vill att de ska prestera och uppnå. För de anställda ger kontrollsystemen en förståelse 

och medvetenhet om vilka organisationens mål är och skapar även motivation till att uppnå 

dem (Merchant & Van der Stede, 2012). Vid kommunikation mellan olika nivåer i en 

organisation beskriver Nilsson m.fl. (2016) en dialogbaserad styrning med strategisk dialog 

som ett alternativ. Det innebär att kommunikationen i organisationen går åt båda hållen. 

Strategisk dialog är enkelt att benämna, men svårare att genomföra. Oftast finns det mer än en 

nivå i organisationer. Utmaningen är att identifiera vilka kedjor av relationer som finns i 

organisationen och även sådana som inte finns i dagsläget, men skulle behövas. Behovet av 

fördjupade dialoger mellan medarbetare och chefer, både inom och mellan organisationer, står 

i fokus för att ge förståelse för hur sambanden mellan strategi och styrning kan och bör se ut. 

Styrmodeller kan ofta vara både välutvecklade och eleganta, men i praktiken skiljer sig 

styrningen ofta från modellen, enligt en studie av Ahrens och Chapman (2004). Det behöver 

däremot inte betyda att styrmodellen är meningslös eller att den ignoreras av medarbetare i 

organisationen. Den bildar istället en tydlighet om vad det är företaget förväntas göra och hur 

det varje medarbetare gör passar in i ett större organisatoriskt sammanhang samt skapar en 

dialog kring vad för information som ger en rättvisande bild. Styrmodellen tjänar sitt syfte 

genom att sätta upp riktlinjer och vara flexibel. Den skapar möjligheter för medarbetaren att 

göra ett bra jobb (ibid). 
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Nilsson m.fl. (2016) redogör för hur strategisk ekonomistyrning är en utveckling av den 

traditionella ekonomistyrningen. Styrningen är här tätt sammankopplad med och skräddar-

sydd för att passa företagets strategier, både vid formulering och implementering. Den är till 

största delen baserad på icke-finansiell information och ska fungera som ett stöd i det taktiska, 

strategiska och operativa beslutsfattandet. 

2.3 Hållbarhetsstrategier 
Galbreath (2006) redogör för hur integrering av hållbarhetsarbete i företagens konventionella 

strategier nästintill är ett måste i framtiden. Han identifierar fyra olika strategier för 

integrering av CSR i verksamheten, vilka alla är kopplade till företagens generella strategi 

samt målet med deras hållbarhetsarbete. The shareholder strategy syftar till att maximera 

företagets avkastning, är generellt kortsiktig och använder finansiella mått som mätin-

strument. The altruistic strategy är istället en strategi som inte avser att innebära några 

omedelbara ekonomiska framgångar, utan syftar till att ge filantropiska bidrag till samhället 

genom exempelvis årliga donationer till olika föreningar. The reciprocal strategy innebär att 

företaget skapar relationer med sina intressenter, vilka är menade att skapa fördelar för alla 

inblandade. The citizen strategy betyder att företag är skyldiga till att bidra till samhället. 

Strategin bygger på tanken att genom ansvarstagande, transparens och hållbart tänkande, ska 

den i förlängningen leda till en ökning av både synliga och osynliga tillgångar. 

Tabell I. Egen bearbetning av Galbreaths (2006) tabell över de fyra strategierna för CSR. 

 Mål Aktiviteter Mätinstrument Tidsperspektiv 

Shareholder 

strategy 

Maximera 

avkastning 
Rationalisering 

Finansiella 

mått 
Kortsiktigt 

Altruistic 

strategy 

Ge välgörande 

bidrag 
Filantropiska Donationer Periodiskt 

Reciprocal 

strategy 

Ömsesidiga 

fördelar 

Samarbeten, sponsring, 

samhällsengagemang, 

volontärarbete 

Aktivitetsbaserad 

rapportering 

Medel eller 

långt 

Citizenship 

strategy 

Ansvarstagande, 

transparens, 

ekonomisk och 

miljömässig 

hållbarhet 

Styrning, dialog med 

intressenter, kontinuerlig 

utveckling av företagets 

strategi 

Tripple Bottom 

Line, 

helhetssyn 

Långt 

 

Porter och Kramer (2007) presenterar en karta över var företag kan implementera hållbarhets-

aspekten i sitt arbete. Den undre delen beskriver huvudaktiviteterna för hållbarhetsarbete 

uppdelade i kategorierna; ingående logistik, aktiviteter, utgående logistik, marknadsföring och 

försäljning samt kundservice. Den övre delen beskriver supportfunktionerna uppdelade utifrån 

företagets inre logistik, HR, teknisk utveckling och inköp. 
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Figur 1. Egen bearbetning av Porter & Kramers (2007) värdekedja. 

2.3.1 Skillnader mellan små och stora organisationer 

Jenkins (2004) pekar på stora skillnader hos stora och små företag gällande hur 

hållbarhetsarbete går till. Hos stora företag finner hon ett betydligt mer formellt angreppssätt 

än hos de små företagen. Hos stora företag finns ofta uttalade värderingar, vilka ska 

genomsyra hela organisationen och styrdokument för hur dessa ska implementeras och 

kontrolleras. Hos små företag är det istället vanligare med oskrivna regler och värderingarna 

som företaget styrs efter är detsamma som ledningens personliga värderingar. Vilka CSR-

aktiviteter företaget ska ägna sig åt bestäms spontant och på känsla snarare än med förankring 

i en formell strategi. 

Lee m.fl. (2016) och Russo och Perrini (2010) bekräftar bilden av att små och medelstora 

företags arbete med hållbarhetsfrågor sker osystematiskt, om än inte utan engagemang. Inget 

av företagen de studerat har en budget dedikerad till CSR, de saknar koppling mellan CSR-

aktiviteter och ekonomiska prestationer och aktiviteterna kommuniceras inte ut i marknads-

föringssyfte i någon större grad. Små företags hållbarhetsarbete beror till stor del på ledning 

eller ägare. Lee m.fl. (2016) menar att just bristen på kommunikation till kunder kan vara en 

avgörande anledning till att hållbarhetsarbete hos små och medelstora företag inte leder till 

ökad lönsamhet i samma utsträckning som hos multinationella företag. 

Russo och Perrini (2010) redogör för hur organisationens storlek påverkar CSR-arbetet på 

olika sätt. De pekar på hur små organisationer karaktäriseras av flexibilitet och hur över-

gripande strategier ofta är väl förankrade i den dagliga verksamheten. De menar dock att det 

är osäkert huruvida karaktärsdragen för små organisationer är kopplade till fördelar gällande 

hållbarhetsarbete. De redogör för hur det däremot går att se hur stora organisationer erhåller 

stordriftsfördelar i och med att CSR-arbete ofta innefattar stora kostnader för exempelvis 

marknadsföring. 

Wickert, Scherer och Spence (2016) har undersökt relationen mellan vad de kallar CSR talk, 

CSR walk och kostnaderna för dem. CSR talk avser det hållbarhetsarbete som kommuniceras 

både inom organisationen och utåt mot intressenterna. Dessa kostnader är ofta fasta och 
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innefattar exempelvis kostnaden för att upprätta hållbarhetsredovisning och personalkostnader 

för en hållbarhetsavdelning. Eftersom kostnaderna till största delen är fasta, minskar den 

totala kostnaden för hållbarhetsarbetet per anställd, ju större företaget är. CSR walk avser det 

hållbarhetsarbete som implementeras. Till skillnad från CSR talk, ökar kostnaderna per 

anställd, ju större företaget är. Orsaken till det är att tillämpningen av CSR måste anpassas 

individuellt till varje del av värdekedjan. 

 

Figur 2. Egen bearbetning av Wickerts m.fl. (2016) figur över sambandet mellan kostnader för 

hållbarhetsarbete och företagets storlek. 

På grund av att kostnaden för kommunicering respektive implementering av hållbarhetsarbete 

skiljer sig åt beroende på företagets storlek, tenderar små företag att ägna sig mer åt 

implementering och mindre åt kommunicering, medan större företag istället ägnar sig mer åt 

kommunicering än implementering. Det bildas således ett kommunikationsgap i mindre 

företag och ett implementeringsgap i större företag. Wickert m.fl. (2016) menar att skillnaden 

även kan bero på att stora och små organisationer söker legitimitet hos olika intressenter.  
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3. Metod 
 

Här presenteras de metoder som tillämpats för att genomföra undersökningen. Inledningsvis 

beskrivs arbetets tillvägagångssätt för insamling av data, både i form av litteraturstudie såväl 

som empiriskt material. Därefter följer en beskrivning av hur materialet har analyserats och 

en redogörelse för uppsatsens trovärdighet ur olika perspektiv. Avslutningsvis en reflektion 

över källkritik och metodkritik. 

 

3.1 Forskningsdesign 
Då uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för hur olika delar av ICA:s organisation 

samverkar, snarare än att undersöka samband och dra generella slutsatser, har en kvalitativ 

metod valts. Kvalitativ forskning präglas generellt av att den inriktas på ord, snarare än siffror 

och att forskningens huvudsakliga fokus ligger på att se världen med undersöknings-

personernas ögon (Bryman & Bell, 2013). 

Uppsatsen har vuxit fram genom en abduktiv process, då både organisationen och ämnet i sig 

innehåller många komplexa delar. Till en början gjordes litteratursökningar i ämnet från 

varierande källor för att få en grundförståelse för teorierna bakom hållbarhetsarbete. Därefter 

formades en preliminär intervjuguide för att göra en förstudie hos en av ICA:s MAXI-butiker. 

Ytterligare litteraturstudier följde för att hitta relevanta teorier utifrån de svar som framkom 

under förundersökningen. Intervjuguiden justerades och sedan utfördes de intervjuer som 

legat till grund för empirikapitlet. Ytterligare litteratursökningar har gjorts löpande under 

uppsatsprocessen. Alvesson och Sköldberg (2011) skriver att en abduktiv ansats har inslag av 

både induktion och deduktion. Det är en processinriktad ansats som innebär att både teori och 

empiri justeras allteftersom arbetet fortskrider och ny information framträder. 

Frågeställningarna har besvarats genom att göra en fallstudie inom ICA Gruppen och ett urval 

av MAXI-butiker i mellansverige. I en fallstudie är syftet att på djupet beskriva unika drag för 

ett specifikt fall och inte att dra generella slutsatser om hur andra fall skulle ta sig uttryck 

(Bryman & Bell, 2013). Empiriinsamlingen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer 

som spelats in, för att sedan transkriberas och kodas. Semistrukturerade frågor ger en 

möjlighet för respondenten att svara fritt kring ett ämne, men tillräckligt strukturerat för att 

svar från olika intervjuer ska kunna jämföras (Bryman & Bell, 2013). Förstudien varken 

transkriberades eller kodades, då det aldrig var meningen att den intervjun skulle ingå i 

uppsatsens empirikapitel. 

3.2 Datainsamling 
Information har inhämtats från flera olika källor och medier. Nedan följer en detaljerad 

beskrivning av materialet. 

3.2.1 Förundersökning 

Under den första litteratursökningen uppkom ett flertal frågetecken kring ICA:s hållbarhets-

arbete. En förundersökning gjordes för att få en inblick i hur processerna går till i praktiken 

och för att på så vis välja ut relevanta teorier som framkom vid den första övergripande 
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litteraturstudien. Enligt Bryman och Bell (2013) kan en pilotstudie vara ett hjälpmedel inför 

den kommande egentliga undersökningen, genom att intervjuguiden kan prövas och eventuellt 

justeras inför kommande intervjuer. Pilotstudier kan även ge intervjuarna mer vana och 

säkerhet så att intervjutekniken förbättras. 

Förundersökningen utfördes i form av en semistrukturerad intervju den 7 april 2017 klockan 

13.00 i en konferenslokal i en av ICA:s MAXI-butiker i mellansverige. Intervjun tog cirka 1,5 

timme och respondenterna bestod av ICA-handlaren (ägaren) och butikschefen. Respon-

denterna har fått vara anonyma för att de ska känna sig trygga i att eventuell kritik eller 

känslig information som de delar med sig av, inte ska skada dem själva eller sitt företag. 

Genom att erbjuda anonymitet ökar chanserna att få mer sanningsenliga svar (Bryman & Bell, 

2013). 

3.2.2 Empiriska data 

De huvudsakliga primärdata som använts i uppsatsen utgörs av intervjuer som utförts på 

ICA:s huvudkontor och de fyra MAXI-butiker i mellansverige som ställde upp på varsin 

intervju. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av intervjuernas genomförande. Samtliga 

respondenter och butiker har tillåtits att vara anonyma, för att på så sätt inbjudas till en mer 

öppen och förtroendeingivande dialog. Ytterligare en primärkälla som har varit värdefull är 

ICA:s årsredovisning. Källan kan anses vara primär, då det är företagets egna ord och siffror 

som presenteras. Inledningen till empirikapitlet bygger på sekundärdata från ICA Gruppens, 

ICA fastigheters och ICA-handlarnas förbunds hemsida. 

Respondenturval 
Då en av uppsatsskribenterna har mycket goda kontakter på flera ställen inom organisationen 

ICA, blev detta det självklara objektet att studera. Att uppsatsen avgränsats till MAXI-butiker 

beror på att vi gjort antagandet att ju större butik, desto större ekonomiska möjligheter har de 

att ägna sig åt hållbarhetsarbete. 

Respondenterna har valts ut utifrån det geografiska läget på butikerna och deras position i 

företagen. En av uppsatsens skribenter fick via en föreläsning om ICA:s hållbarhetsarbete 

kontakt med respondenten från ICA Gruppen. Respondenten arbetar med hållbarhetsfrågor på 

ICA Gruppens hållbarhetsavdelning och var också den som höll i föreläsningen. Hen är högt 

uppsatt inom avdelningen och bör därför ha goda kunskaper i ICA:s hållbarhetsarbete. 

Butiker från mellansverige valdes på grund av att det inte skulle innebära några längre resor 

för gruppen, vilket därmed möjliggjorde att alla intervjuer kunde utföras genom personliga 

möten. Enligt Bryman och Bell (2013) är personliga intervjuer att föredra när många frågor 

ska ställas och intervjun uppskattas ta längre tid än 20 minuter. Handlaren – och i de fall det 

var möjligt, även butikschefen – valdes ut eftersom de bör ha en god inblick i både butikens 

hållbarhetsarbete och samspelet med ICA Gruppen. 

 Intervjuer 

Intervju nummer ett utfördes den 21 april 2017 klockan 10.30 i en konferenslokal på ICA 

Gruppens huvudkontor i Solna med respondent A, som arbetar med hållbar strategi och 

hållbar utveckling inom ICA Gruppen. Intervjun spelades in för att möjliggöra en transkri-
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bering och för att säkerställa att materialet inte skulle gå förlorat, användes två inspelnings-

enheter. Två personer intervjuade respondenten utifrån intervjuguiden medan en tredje person 

var sekreterare, i händelse av att båda inspelningarna skulle gå förlorade. Intervjun tog cirka 

55 minuter. 

Intervju nummer två gjordes den 21 april 2017 klockan 13.00 i ett konferensrum i en MAXI-

butik. Respondent B är ägaren till butiken. Respondent C är butikschef och butikens 

kvalitetsansvarige, som även är utsedd att ha ansvar för hållbarhetsfrågor. Intervjun spelades 

in på två inspelningsenheter. En av uppsatsens skribenter hade rollen som sekreterare, i 

händelse av att båda inspelningarna skulle gå förlorade, medan resterande två skribenter 

intervjuade respondenten utifrån intervjuguiden. Intervjun tog cirka 65 minuter. 

Intervju nummer tre utfördes den 25 april 2017 klockan 15.00 i en konferenslokal i en MAXI-

butik. Respondent D är ägaren själv och med sig hade hen respondent E, som är butikschef 

och kvalitetsansvarig. Intervjun spelades in på en enhet och utfördes ensam av en av 

uppsatsens skribenter på grund av att tidpunkten för intervjun fastställdes med kort varsel. De 

två övriga skribenterna kunde dessvärre inte medverka vid tidpunkten. Intervjun tog cirka 40 

minuter. 

Intervju nummer fyra gjordes den 26 april 2017 klockan 10.00 i en konferenslokal i en 

MAXI-butik. Medverkande personer var ägaren (respondent F) och butikschefen (respondent 

G). Intervjun spelades in på två enheter. En av uppsatsskribenterna förde anteckningar, medan 

de två andra skribenterna intervjuade. Intervjun tog cirka 35 minuter. 

Intervju nummer fem gjordes den 27 april 2017 klockan 09.00 i en konferenslokal i en 

MAXI-butik. Respondent H är en av butikens två ägare. Medan en av uppsatsskribenterna 

antecknade, intervjuade de resterande två skribenterna respondenten. Tre inspelningsenheter 

användes vid intervjun, för att kunna dela upp arbetet med transkriberingen. Intervjun tog 

cirka 40 minuter. 

Samtliga respondenter fick intervjuguiden mailad till sig några dagar före intervjun, för att 

kunna förbereda sig. 

3.2.3 Teoretiska data 

De teoretiska data som samlats in har huvudsakligen kommit från vetenskapliga artiklar och 

facklitteratur, men även andra former av källor har använts i de delar av arbetet som inte 

tillhör den teoretiska referensramen. 

Vetenskapliga artiklar 
Den teoretiska referensramen är till största delen uppbyggd av vetenskapliga artiklar som 

genomgått en peer review-process. Databaser som använts för att söka granskade, veten-

skapliga artiklar är ABI/INFORM Global och Emerald Insight. Flertalet av de artiklar som 

studerats gav hjälp till vidare forskning för denna studie, genom referering till andra 

vetenskapliga källor. De sökord som använts mest frekvent är CSR, corporate social respon-

sibility, sustainability, corporate reporting och management control system. 

http://ep.bib.mdh.se/login?url=http://search.proquest.com/abiglobal/advanced/business/fromDatabasesLayer?accountid=12245
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Övriga källor 
Till viss del är uppsatsens grund baserad på studentlitteratur. Då vi sedan tidigare känt till 

innehållet i flertalet relevanta fackböcker har dessa varit viktiga under den första litteratur-

genomgången. För att öka trovärdigheten i arbetet har utdrag ur studentlitteraturen därefter 

verifierats med styrkanden från vetenskapliga artiklar. Förutom användningen av tidigare 

studentlitteratur har även facklitteratur, som funnits refererade till i artiklar och andra källor, 

använts. Två av verken hittades genom en sökning på två svenska forskare inom hållbar 

utveckling: Magnus Frostenson och Sven Helin. 

Inledningen har förutom granskade, vetenskapliga artiklar även stöttats upp med källor från 

olika branschorganisationers och myndigheters rapporter, forskningsrapporter samt veten-

skapliga artiklar, som inte har genomgått en peer review-process. 

3.3 Operationalisering 
För att besvara uppsatsens frågeställningar, utformades en intervjuguide till respondenterna. 

Denna intervjuguide är indelad i tre delar, utifrån de tre frågeställningar som arbetet ska 

besvara. Varje frågeställning är sedan uppdelad i ett antal intervjufrågor, vilka har som syfte 

att besvara respektive huvudfråga. Till varje intervjufråga har teorier knutits, som vi har ansett 

bör vara till hjälp vid tolkningen av respondenternas svar på frågorna. De kodord som står 

skrivna bredvid respektive intervjufråga i Tabell II, III och IV, antyder inom vilket område 

inom ekonomistyrning vi anser kunna hitta relevant teori för att analysera empirin. 

Tabell II. Incitament till hållbarhetsarbete.Egen sammanställning. 

Frågeställning Intervjufråga Kodord 

Vad motiverar ICA 

Gruppen respektive 

MAXI-butikerna till 

hållbarhetsarbete och 

hur skiljer sig deras 

hållbarhetsmål åt? 

 

1. Vilka intressenter utgår ni ifrån då ni 

formar ert hållbarhetsarbete? 

Mål/ 

Motivation 

2. Varför ägnar ni er åt hållbarhetsarbete? 

3. Vad får er att besluta er för att gå vidare 

med ett förslag? 

4. Uppmärksammas era (butikernas) egna 

projekt av ICA Gruppen? 

5. Har ni några egna projekt kopplade till 

hållbarhet ni skulle vilja göra, men ej gjort? 

6. Vad är anledningen till att de inte blivit av?  

7. Upplever ni att ni har stora friheter att 

forma ert hållbarhetsarbete? 

Målkongruens 

8. Finns aktiviteter som utförs endast på grund 

av att det är ett krav, som ni helst skulle 

slippa? 

9. Vilka egna projekt eller förändringar 

kopplade till hållbarhet har ni gjort? 

 

Tabell II innehåller fråga 1-9 i intervjuguiden och ska tillsammans besvara uppsatsens första 

frågeställning. Fråga 1-6 berör frågor som exempelvis vilka intressenter som respektive 

företag utgår ifrån vid utformningen av hållbarhetsarbetet, vad som motiverar dem att arbeta 

med hållbarhet och hur tankeprocessen går till bakom de mål som ställs upp. Enligt Svensson 
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och Wagner (2015) väljer företag att implementera hållbarhetsarbete i verksamheten på grund 

av drivkrafter inom företaget och ett tryck från företagets intressenter. Lee, Herold och Yu 

(2016) delar upp dessa drivkrafter i vinst- och förlustdrivna motiv, vilket kortfattat kan 

beskrivas som motivation till att öka sina vinster, respektive motivation till att verka för en 

god sak. Looser och Wehrmeyer (2016) menar att större och mindre organisationer ofta 

motiveras av olika saker. Utifrån dessa teorier formades intervjufråga 1-6, som tillsammans 

ska hjälpa till att svara på vad som motiverar ICA Gruppen och MAXI-butikerna till att ägna 

sig åt hållbarhetsarbete och indirekt även besvara vilka målen med hållbarhetsarbetet är. 

ICA:s affärsmodell innebär att MAXI-butikerna i denna undersökning inte kan påtvingas 

olika krav på ett enkelt sätt, eftersom de är egna företag och inte dotterbolag till ICA 

Gruppen. Fråga 7-9 har för avsikt att undersöka huruvida målkongruens kan uppnås i en 

organisation med självständiga, handlarägda butiker. Bland annat Gray och Milne (2002) 

menar att det kan uppstå konflikter mellan finansiella mål och hållbarhetsrelaterade mål. Lee 

m.fl. (2016) skriver att resursbrist har varit en avgörande faktor i de fall, där små företag inte 

ägnat sig åt hållbarhetsarbete. 

Tabell III. Integrering av hållbarhetsarbete. Egen sammanställning. 

Frågeställning Intervjufråga Kodord 

Hur integreras ICA 

Gruppens 

hållbarhetsarbete i de 

olika MAXI-butikerna? 

 

10. Vad innebär ICA:s goda affärer för er? 

Styrmedel 

11. Har ni några konkreta direktiv för hur 

ICA:s goda affärer ska efterlevas i praktiken? 

12. Hur kontrolleras att ICA:s goda affärer 

följs? 

13. Hur implementeras/delegeras 

hållbarhetsmålen f rån ICA Gruppen till 

butikerna? 

14. Vilka ekonomiska resultat kan ni se från 

hållbarhetsarbete ni engagerat er i? 

15. Hur mäts detta? 

 

Tabell III är en sammanställning av de intervjufrågor som ska bidra till att besvara uppsatsens 

andra frågeställning. Fråga 10-13 avser att undersöka hur ICA Gruppen kan påverka de 

fristående butikernas hållbarhetsarbete. Jenkins (2004) skriver att stora företag ofta har 

styrdokument för hur hållbarhetsarbete och uttalade värderingar ska implementeras och 

kontrolleras, medan mindre företag styrs av oskrivna regler och ledningens personliga 

värderingar. Weber (2008) påtalar att svårigheten med att implementera hållbarhetsarbete i 

företagen beror på att det är svårt att mäta resultatet av det, varför fråga 14 och 15 utformades 

för intervjuguiden. 

 

 



15 
 

Tabell IV. Strategier och aktiviteter för hållbarhetsarbetet. Egen sammanställning. 

Frågeställning Intervjufråga Kodord 

Vilka strategier 

kännetecknar ICA 

Gruppens och MAXI-

butikernas 

hållbarhetsarbete? 

 

16. Upplever ni stordriftsfördelar beträffande 

miljöarbetet, på samma vis som med 

inköpspriser? 

Strategi 

17. Sker några samarbeten eller dialog butiker 

emellan? 

18. Vilken roll har ICA-handlarnas förbund 

när det gäller hållbarhet? 

19. Vilka hjälpmedel erbjuder ICA Gruppen i 

butikernas hållbarhetsarbete? 

20. Hur följer ni upp hållbarhetsarbetet? 

Aktiviteter 

21. Finns en särskilt utsedd anställd för att 

arbeta med hållbarhetsfrågor? 

22. Hur drivs hållbarhetsarbetet? 

23. Vilka styrdokument används i 

hållbarhetsarbetet? 

24. Vem eller vilka i företaget kommer med 

förslag på aktiviteter och hur genomförs de? 

 

I tabell IV ovan redovisas intervjuguidens sista del, som ska besvara uppsatsens tredje 

frågeställning. Fråga 16-19 syftar till att avspegla de hållbarhetsstrategier som präglar 

respektive organisation och vilka positiva respektive negativa effekter, som ICA:s affärs-

modell kan medföra. Galbreath (2006) beskriver fyra olika strategier för integrering av 

hållbarhetsarbete i företagets verksamhet. Russo och Perrini (2010) framhäver att organi-

sationens storlek påverkar dess hållbarhetsarbete. De menar att mindre företag kännetecknas 

av en högre grad av flexibilitet medan stora organisationer kan dra nytta av stordriftsfördelar i 

sitt hållbarhetsarbete. 

De sista frågorna, fråga 20-24, undersöker hur hållbarhetsarbetet går till rent praktiskt i 

respektive organisation. Jenkins (2004) skriver att hållbarhetsarbetet skiljer sig markant 

mellan små och stora organisationer. Bland annat nämner hon ett antal aktiviteter som är 

specifika för olika organisationsstorlekar. Även Galbreath (2006) ger exempel på aktiviteter i 

företagen. Han menar att olika typer av hållbarhetsstrategier präglas av olika typer av 

aktiviteter. 

3.4 Kvalitativ dataanalys 
För att underlätta tolkningen av materialet och förenkla sammanställandet av empirikapitlet, 

har alla intervjuer spelats in och transkriberats. Därefter har citat från respondenterna 

kondenserats och kategoriserats utifrån de kodord som finns uppställda i operationaliseringen. 

Denna kategorisering benämns i arbetet hädanefter som kodning. Enligt Bryman och Bell 

(2013) bidrar en inspelning och transkribering av intervjuerna till att minnet av intervjun 

förstärks och det underlättar en noggrann analys av vad respondenterna har sagt. De skriver 

vidare att omedvetna tolkningar av vad som sagts under intervjun kan kontrolleras och att det 

på så sätt går att bemöta anklagelser om att analysen skulle ha påverkats av forskarens egna 

värderingar eller fördomar. 
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Arbetet delades upp så att intervjuerna transkriberades av alla gruppmedlemmar. Det blev 

ungefär en och en halv intervju var. I det skriftliga materialet markerade gruppen 

meningsenheter ur samtliga intervjuer, var för sig, med utgångspunkt från uppsatsens 

frågeställningar. Därefter diskuterades gemensamt vad som framkommit av värde under 

intervjun. I de flesta fall var hela gruppen överens. I de fall det fanns meningsskiljaktigheter 

överlades det om det markerade stycket var av värde för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar eller inte. Med hjälp av operationaliseringen kondenserades menings-

enheterna och vilka kodord som kunde knytas till dessa meningsenheter diskuterades fram. 

Detta har sedan resulterat i ett kodningsschema (se bilaga 1). 

3.4.1 Analysmodell 

För att förstå incitamenten till ICA Gruppens och MAXI-butikernas engagemang i hållbarhet 

har först och främst Friedmans (1970), Carrolls (1979) och Elkingtons (1994) teorier legat till 

grund. Bland annat Gray och Milne (2002) menar att hållbarhetsarbete kan stå i konflikt till 

företags lönsamhet medan Porter och Kramer (2007) menar att hållbarhet och lönsamhet kan 

kombineras. ICA Gruppens och MAXI-butikernas hållbarhetsarbete har därför studerats 

utifrån huruvida deras engagemang grundar sig i altruistiska eller ekonomiska motiv, eller en 

kombination av dem. Bland annat Blombäck och Wigren (2009) menar att intressentteorin 

och legitimitetsteorin används för att förstå företags engagemang i hållbarhet. Därav har ICA 

Gruppens och MAXI-butikernas intressenter studerats. Vid kodningen av det empiriska 

materialet har citat, som kunnat knytas an till dessa teorier, kodats med orden Mål/motivation. 

Porter och Kramers (2007) modell ligger till grund för att förstå var i ett företags funktioner 

hållbarhet spelar roll för företagens totala utfall av hållbarhet. Genom att studera vilken roll 

ICA Gruppen och MAXI-butikerna har i dessa funktioner, urskiljs var ICA:s affärsmodell 

påverkar hållbarhetsarbetet inom ICA. Genom att studera Galbreaths (2006) teorier om olika 

strategier för hållbarhetsarbete skapas en förståelse för hur mål, aktiviteter, tillvägagångssätt 

och tidsperspektiv förhåller sig till varandra. I kodningsschemat har orden Styrmedel och 

Aktiviteter fått sammanfatta dessa teorier. 

För att skapa förståelse för hur ICA Gruppens och MAXI-butikernas incitament och arbete 

förhåller sig till varandra har framförallt Jenkins (2004) teorier används. Hans teorier 

beskriver hur hållbarhetsarbetet skiljer sig mellan stora och små företag. För att skapa 

förståelse för hur ICA Gruppens hållbarhetsarbete integreras i MAXI-butikerna har teorier om 

bland annat målkongruens, målstyrning och strategisk dialog studerats. De kodord som knutits 

till dessa teorier i kodningen är Målkongruens, Strategi och Aktiviteter. 

3.5 Uppsatsens trovärdighet 
Ett problem med kvalitativ forskning är att den tenderar att ge en subjektiv tolkning av 

resultaten. Detta gör att reliabiliteten sjunker. Även validitet är något som är mer hänförligt 

till kvantitativ, än kvalitativ forskning, eftersom det handlar om huruvida ett mått för ett 

begrepp faktiskt mäter begreppet i fråga. Av den anledningen blir validiteten nästintill 

irrelevant i kvalitativ forskning, då mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa 

forskare. Det finns emellertid andra sätt att mäta trovärdighet i kvalitativ forskning; genom 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013). 
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3.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att läsaren ska kunna lita på att de resultat som presenteras 

stämmer överens med verkligheten (Bryman & Bell, 2013). För att öka tillförlitligheten har 

respondenterna fått ta del av den empiriska sammanställningen och de har bekräftat att deras 

svar tolkats korrekt. 

3.5.2 Överförbarhet 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning de resultat och teorier som presenteras, kan 

överföras till andra miljöer. Det är inte en fråga om att kunna generalisera, utan huruvida 

läsaren själv kan avgöra om resultatet är överförbart till en annan miljö. För att det ska vara 

möjligt krävs att forskaren gör en så detaljerad observation som möjligt, så att läsaren kan 

göra denna bedömning (Bryman & Bell, 2013). 

De frågor som ställts under intervjuerna har varit semistrukturerade för att respondenten ska 

kunna svara någorlunda fritt kring ämnet. Detta gav en djup inblick i respondentens syn på 

organisationen och hållbarhetsarbetet. Åtta respondenter, fördelat på fyra butiker och en 

respondent på huvudkontoret har intervjuats, vilket bör ge en mer pålitlig bild av verkligheten, 

än om empirin utgått från endast en eller två intervjuer. Det är möjligt att resultatet från denna 

uppsats kan överföras på en liknande miljö, exempelvis en annan MAXI-butik i mellan-

sverige. 

3.5.3 Pålitlighet 

Bryman & Bell (2013) skriver att pålitlighet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till 

reliabilitet. Pålitligheten i kvalitativ forskning styrks, då läsaren kan ta del av en detaljerad 

beskrivning av forskningsprocessen och det underlag som legat till grund för den. Pålitlig-

heten ökar även då materialet granskas av utomstående under arbetets gång. 

Uppsatsen har granskats av utomstående kritiker vid fyra olika uppsatsseminarier under 

skrivandeprocessen. I metoden har detaljer om plats, klockslag och längd på intervjuerna med 

respondenterna beskrivits samt vilken befattning de olika respondenterna har. Därutöver finns 

kodningsschemat presenterat som en bilaga till uppsatsen, för att visa vilka exakta citat som 

legat till grund för kodningen och därmed även presentationen av det empiriska materialet. 

3.5.4 Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskaren ska hålla sig så objektiv som möjligt i sin forskning och 

inte medvetet låta arbetet påverkas av egna erfarenheter (Bryman & Bell, 2013). 

Då en av skribenterna i denna uppsats har mångårig erfarenhet av ICA – både av organi-

sationen och av det löpande arbetet i butik – finns en risk för att dessa kunskaper påverkat 

tolkningen av resultatet. För att motverka detta har särskild vaksamhet hållits vid intervjuerna, 

för att motverka att ledande följdfrågor ställts. Vid kodning, analys och slutsats har materialet 

diskuterats gemensamt och enbart utifrån de fakta som framkommit under forsknings-

processen. 



18 
 

3.6 Metodkritik 
Eriksson och Hultman (2014) skriver att fallstudier ofta kritiseras för att de endast redovisar 

selektiva data och för att källorna är för få. De skriver dock samtidigt att de lämpar sig väl för 

att kunna ge verklighetsnära beskrivningar och för att kunna ge ett sammanhang i studien. 

Bryman och Bell (2013) skriver att fallstudier lämpar sig väl, då forskaren vill göra en 

detaljerad granskning av ett fall, exempelvis en organisation. De menar dock att det även 

medför svårigheter att kunna generalisera resultaten. Yin (2014) skriver att målet med 

fallstudier bör vara att kunna vidga och generalisera de teorier som finns i ämnet, snarare än 

att dra slutsatser om en hel population. 

Syftet med denna studie är inte att generalisera, utan att undersöka ICA:s hållbarhetsarbete 

och organisationens samverkan rörande dessa frågor. Målet är således inte att kunna svara för 

samtliga MAXI-butiker i mellansverige, utan att få en inblick i organisationsstrukturen och de 

problem som kan uppstå hos just de butiker som undersökts. 

De som förespråkar fallstudier brukar också välja en kvalitativ metod för sitt arbete. Ett 

problem med kvalitativ forskning är dock att replikerbarheten ofta blir låg (Bryman & Bell, 

2013). I detta fall, där empirin grundar sig på intervjuer, kan det vara svårt för andra forskare 

att replikera studien på grund av att respondenterna svarat i en viss kontext. För att öka 

replikerbarheten har många av de frågor som ställts till respondenterna angripit en huvudfråga 

utifrån olika perspektiv. Detta för att minska risken för missförstånd och för att få uttöm-

mande svar. Det har även gjorts en utförlig kodning av hela det empiriska materialet, vilket 

finns bifogat till uppsatsen, där det framgår hur respondenternas svar har tolkats. 

3.7 Källkritik 
Alvesson och Sköldberg (2011) skriver att ju längre bort en källa befinner sig från en 

händelse, beträffande tid och rum, desto mindre värd är den. De skriver även att ju fler led 

som informationen har passerat innan den nått den aktuella källan, desto mer kan 

informationen ha förvrängts. Inte heller bör enskilda stycken av information accepteras som 

en tendens, utan ska kompletteras med information som representerar motsatta tendenser eller 

utgör neutrala källor. 

Vi har utgått ifrån flertalet svenska forskningsrapporter och försökt att välja artiklar med så 

sena datum som möjligt. Om en källa refererat till en annan, har den ursprungliga källan letats 

upp – så långt det varit möjligt – och istället refererat till denne direkt. Den teoretiska 

referensramen är i huvudsak uppbyggd med hjälp av vetenskapliga artiklar, där flera källor 

styrker varandras slutsatser eller i vissa fall motsäger dem, för att på så sätt skapa en objektiv 

debatt. 

De primärdata som samlats in utgörs främst av fem semistrukturerade intervjuer. De sista 

intervjuerna gick fortare än de första, troligtvis på grund av att en viss vana av att intervjua 

erhållits. Svaren från respondenterna gled inte ifrån ämnet i lika hög grad. Detta innebär dock 

att värdefull information kan ha missats, men den mängd material som insamlats har uppsats-

skribenterna bedömt vara tillräcklig för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 
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Företagsledare kan ibland vilja försköna bilden av sitt företag (Alvesson & Sköldberg, 2011). 

Eftersom samtliga respondenter har en ledarroll av något slag, finns en risk för att svaren 

blivit påverkade av detta faktum. Problemet kan motverkas genom att intervjua anställda på 

lägre nivåer i företaget och därefter jämföra de olika parternas bild av företaget (Alvesson & 

Sköldberg, 2011). Dels har den tidsmässiga begränsningen varit ett hinder för att kunna 

genomföra en sådan kontroll och dessutom är risken stor att medarbetare längre ner i 

organisationen inte hade kunnat svara på frågorna, på grund av att de av naturliga skäl inte är 

lika insatta i organisationens strukturer och strategier som ledningen. 

Hållbarhet är ett begrepp som är öppet för vida tolkningar (Schaltegger & Burritt, 2006). Det 

är något som märktes även under intervjuerna av de svar som kom fram. Många svar har fått 

sållas bort, då de mer haft att göra med livsmedelshantering, snarare än hållbar utveckling. På 

grund av detta finns en risk att de svar som framkommit från respondenterna kan bli 

feltolkade. För att motverka detta ställdes många följdfrågor under intervjuerna för att 

behandla begreppet ur olika vinklar och för att få en klar bild av vad respondenten avser med 

hållbarhet. Endast de svar som haft en tydlig koppling till hållbar utveckling har tagits med i 

empiri, analys och slutsats.  



20 
 

4. Empiri 
 

Här presenteras ICA AB som organisation och dess organisationsuppbyggnad, följt av en 

kort presentation av respondenterna samt den information som framkommit under 

intervjuerna. 

 

4.1 ICA som organisation 
År 1917 startade Hakon Swenson det som är ursprunget till dagens ICA – Hakon-bolaget. 

Idén bygger på egna företagare i samverkan. Den som äger och driver en ICA-butik kallas 

inom organisationen för handlare. ICA:s affärsmodell kan förklaras som att enskilda handlare 

går samman i inköpscentraler, för att genom gemensamma inköp och andra samarbeten uppnå 

samma stordriftsfördelar som kedjeföretag. Samtidigt kan varje handlare äga och driva sin 

egen butik och möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden (ICA 

Gruppen, n.d.a). ICA-butikerna delas in i fyra olika profiler, utifrån dess storlek. Den största 

varianten av ICA-butik kallas för MAXI (ICA fastigheter, n.d.). 

 

Figur 3. Egen bearbetning av ICA-handlarnas modell över organisationen ICA. 

Figur 3 beskriver hur ICA som organisation fungerar. Cirka 1500 ICA-handlare äger och 

driver butiker på sina lokala marknader. Handlarna är kunder hos ICA Sverige som är 

huvudleverantör till butikerna med ansvar för bland annat gemensamma inköp, 

sortimentsutveckling, marknadsföring, logistik och distribution. För att få driva en egen butik 

under namnet ICA krävs medlemskap i ICA-handlarnas förbund. Det är en demokratisk 

organisation där varje handlare har en röst. ICA-handlarnas förbund är i sin tur majoritets-

ägare i ICA Gruppen, som är ett börsnoterat bolag. ICA Gruppen är en koncern med 

kärnverksamhet inom dagligvaruhandel. I koncernen ingår ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA 

Fastigheter, ICA Banken, Apotek Hjärtat och Hemtex (ICA-handlarna n.d.a). 
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4.1.1 ICA-handlarnas Förbund 

ICA-handlarnas förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare. De äger 51,3 

procent av kapital och röster i ICA Gruppen och är därmed direkta majoritetsägare (ICA-

handlarna, n.d.b). Verksamheten bygger på engagemang och aktivitet från medlemmarnas 

sida. Den demokratiska organisationen är uppbyggd för alla medlemmar, oberoende av storlek 

på butik, profil eller format. Förbundet är indelat i sju distrikt och varje distrikt har en styrelse 

bestående av lokala ICA-handlare. Övriga organ inom förbundet är förbundsstämman, som är 

förbundets högsta beslutande organ, och förbundsstyrelsen som är förbundets högsta 

förvaltningsorgan. Handlaren utövar sitt medlemskap i förbundet i och genom distriktet (ICA-

handlarna, n.d.c). Inom förbundets demokratiska process finns styrelser med utskott och 

grupper att engagera sig i. Även ICA Sverige har en omfattande rådsstruktur där många 

handlare från profilerna ingår. Dessa råd och utskott är platsen där dialogen mellan koncernen 

och handlaren tar form. Det är rådgivande grupper som involverar Handlarna i ICA Sveriges 

försäljnings-, marknads-, drifts- och utvecklingsfrågor (ICA-handlarna, n.d.d). 

4.2 ICA-handlarnas hållbarhetsarbete 
Hållbarhetsarbete för ICA-handlaren består av att ta sitt ansvar som arbetsgivare, sköta 

butiksdriften på ett hållbart sätt och ansvara för en lönsam och stabil ekonomi i sitt butiks-

företag. År 2008 antogs på förbundsstämman ett gemensamt policydokument som ligger till 

grund för Handlarnas hållbarhetsarbete: ICA:s goda affärer för butik. Dokumentet är kopplat 

till stadgarna för ICA-handlarnas förbund och klargör bland annat att ICA-handlaren ska 

använda och vårda ICA-varumärket enligt gemensamma beslut (ICA-handlarna, n.d.e). 

ICA:s goda affärer för butik: 

 ICA ska drivas med lönsamhet och god etik 

 ICA ska lyssna på kunderna och utgå från deras behov 

 ICA ska värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna 

 ICA ska ha en öppen dialog internt och med omvärlden 

 ICA ska säkerställa kvalitet och trygga produkter 

 ICA ska främja hälsa och goda matvanor 

 ICA ska verka för en god miljö med hållbar utveckling 

(ICA-handlarna, n.d.e) 

Till sin hjälp i hållbarhetsarbetet kan ICA-handlaren ta del av webbutbildningar, checklistor 

och självdeklarationer för egna inköp. De stöttas också av coacher som följer upp kvalitets- 

och miljöarbetet i butik. Många ICA-handlare väljer även att både kvalitets- och 

miljöcertifiera sina butiker av externa parter. Den vanligaste kvalitetscertifieringen är Svensk 

Standard för livsmedelshantering i butik och inom miljö är Svanen och Krav två vanliga 

alternativ. ICA har också ett eget miljöprogram som stöttar handlarens arbete med miljö i 

butiken, ICA-handlare för miljön (ICA-handlarna, n.d.e). 
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4.3 Sammanställning av intervjuerna 
Nedan presenteras den information som framkommit under de fem olika intervjuerna. Svaren 

från respektive intervju presenteras var för sig i detta kapitel och jämförs sedan med varandra 

i analysen. 

4.3.1 Intervju nummer ett 

Intervjun med respondent A ägde rum på ICA:s huvudkontor i Solna den 21 april 2017 och 

respondenten arbetar med hållbar strategi och utveckling inom ICA gruppen. 

Mål och motivation till hållbarhetsarbete 
Enligt respondent A är lagstiftningen inte det stora skälet till varför ICA Gruppen ägnar sig åt 

hållbarhetsarbete. Den största delen är deras egna initiativ och det är det som driver på dem att 

arbeta med hållbarhet. ICA Gruppens intressenter i hållbarhetsarbetet är främst butikerna, som 

både är deras ägare och kunder. Intresset för hållbarhet från ägare och andra investerare har 

exploderat, enligt respondenten. Det märks på bland annat årsstämmorna. Medarbetare och 

kunder ses också som viktiga intressenter, berättar respondent A.  

Hållbarhet är ett av ICA Gruppens fem strategiska områden. Hållbarhet är viktigt för ICA för 

att kunna ha en långsiktig tillväxt, vara en positiv kraft i samhället och för att skapa lönsamhet 

berättar respondent A. Det finns även en tanke på att livsmedelsbranschens överlevnad är 

beroende av att det överhuvudtaget går att producera mat. Det är viktigt att de produkter som 

säljs har producerats under acceptabla förhållanden, speciellt de produkter som ICA sätter sitt 

eget varumärke på, säger respondent A.  

Målkongruens 

Respondent A berättar att MAXI-butikerna tillsammans beslutat i profilrådet att alla MAXI-

butiker ska vara Svanen-märkta, vilket känns bra eftersom Svanen har ett högt kravställande. 

Till skillnad från helintegrerade butikskedjor som Coop och Axfood, kan ICA-handlarna 

själva bestämma vad som ska finnas i butiken. De anpassar butiken efter de lokala förutsätt-

ningarna och kundbehovet som finns där den egna butiken ligger. Det är då ICA:s affärs-

modell fungerar som bäst, när det finns ett driv ute i butikerna och synergi uppstår så att alla 

delar av organisationen sporrar varandra, säger respondent A. 

Styrmedel 
Enligt respondent A ger ICA:s goda affärer en övergripande bild av ICA:s hållbarhets-

strategier. I policyer och riktlinjer finns tydligare beskrivningar av hur butikerna kan leva upp 

till dem. ICA:s goda affärer finns utformade både för butik och för koncernen. Med tanke på 

ICA:s affärsmodell med fria handlare i samverkan, så tas beslut om utformningen för ICA:s 

goda affärer för butik i förbundsstyrelsen medan utformningen för ICA:s goda affärer för 

koncernen beslutas centralt. Handlaren har skrivit under på att följa ICA:s goda affärer. Vad 

det sedan innebär för butiken, är upp till den enskilde handlaren, säger respondent A. Tanken 

med ICA:s goda affärer för butik och för koncern är att de ska spegla varandra. Det är viktigt 

att det finns riktlinjer att följa så att alla strävar efter samma saker. Arbetet med hållbar 

utveckling är något som kan betyda olika för olika personer. Det är därför viktigt att det finns 

riktlinjer som är så konkreta som möjligt för att alla i organisationen ska veta vad det innebär. 
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Inom ICA finns många olika råd, till exempel utvecklingsråd och ICA Sverige-råd. Det finns 

inget specifikt råd för hållbarhetsfrågor men dessa tas upp i alla de råd som finns, för att skapa 

samstämmighet i frågan, säger respondent A. 

Inom ICA Gruppen arbetar 85 personer på hållbarhetsavdelningen. Av dessa är 30 personer 

kvalitetscoacher som jobbar mot butik. De har hittills stöttat butikerna i livsmedelssäker-

hetsfrågor, men ska nu även börja ge råd i hållbarhetsfrågor. Till viss del är kvalitetscoachen 

något som ingår i ägandet av en ICA-butik. Det finns dock en del tilläggstjänster och 

butikerna köper dem utifrån sina egna behov, säger respondent A. 

För att hjälpa butikerna med hållbarhetsarbetet tillhandahåller ICA Gruppen en leverantörs-

databas med godkända leverantörer. Databasen innehåller också den gemensamma kravbild 

som ICA ställer på sina leverantörer. Om en butik vill handla från en extern leverantör så är 

det upp till butiken att se till att den leverantören lever upp till den. De leverantörer som redan 

finns i databasen är godkända från ICA och många butiker förlitar sig på den och slipper på så 

vis kontrollera leverantörerna själva, berättar respondent A. Det finns även andra verktyg på 

intranätet som butikerna kan använda inför exempelvis miljöinspektioner. ICA Gruppen vill 

dock utveckla det och även erbjuda verktyg för hållbarhetsarbetet i butiken, till exempel hur 

de kan arbeta med klimatfrågan. Erbjudandet om miljövänliga ramavtal är också ett exempel 

på hur ICA Gruppen hjälper butikerna, enligt respondent A. 

ICA Gruppen försöker med hjälp av ICA-handlarnas förbund att hålla kolla på alla de initiativ 

som sker från butikerna, men de hinner inte med att uppmärksamma allt, påpekar respondent 

A. Vissa initiativ lyfts fram ibland på butiksintranätet, i medarbetartidningen och i kvartals-

rapporterna eller årsredovisningen. Respondent A har en lista på bra hållbarhetsinitiativ som 

olika butiker tagit på egen hand, men det är inget som ICA Gruppen spridit vidare till andra 

butiker. 

Respondenten berättar att de löpande följer upp hur många butiker som har investerat i 

naturliga köldmedier, eftersom detta är ett kommande lagkrav. Till sommaren tillsätts en 

hållbarhetschef i ICA-handlarnas förbund, en helt ny tjänst, berättar respondent A. Det 

kommer bland annat bli upp till denne att sprida de olika butikernas hållbarhetsinitiativ vidare 

i organisationen. 

Anledningen till att ICA Gruppen vill kunna mäta hållbarhetsarbetet i monetära termer är för 

att kunna motivera butikerna att investera i exempelvis miljövänliga maskiner, säger respon-

dent A. Det påvisar vad investeringen ger i både energibesparing och i fler lojala kunder på 

grund av att varumärket stärkts. 

ICA Gruppen har på senare år genomfört pilotprojekt tillsammans med olika ICA-butiker för 

att se om de idéer som tagits fram på koncernnivå går att genomföra i praktiken. Respondent 

A berättar att hen tycker det varit viktigt från det centrala perspektivet att se om en idé som de 

tycker är bra också fungerar och faller väl ut i butikerna. Nu vill respondenten få butikerna att 

förstå vad som menas med ICA Gruppens mål att vara klimatneutral år 2020. Frågor har 

inkommit från handlare som undrar vad klimatneutral innebär för just deras butik. Respondent 
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A vill därför få butikerna att känna att de är en del av det målet och förmedla vad de kan göra 

för att uppnå det. Hen vill även inspirera butikerna till att faktiskt genomföra det också. 

ICA Gruppen kan inte påtvinga butikerna olika aktiviteter eller ställa krav på dem, det måste 

handlarna besluta om själva, berättar respondent A. De kan bara försöka påverka butikernas 

motivation att arbeta i rätt riktning, genom att påvisa att det finns en affärsvinning och en 

vinning för samhället. Det handlar om att föra en dialog butikerna och koncernen emellan, då 

ICA är ett extremt relationsbaserat företag, säger respondent A. Det är inte någon högst upp i 

organisationen som beslutar vad som ska göras. De mål som sätts sker genom dialoger och 

implementeras genom förankringsprocesser, enligt respondent A. 

Eftersom butikerna är egna företag får de själva bestämma hur de vill jobba och vilka 

produkter som ska säljas. Det är inget krav från ICA Gruppen att göra på ett visst sätt, men de 

flesta följer ändå ICA:s rekommendationer, vilket fungerar väldigt bra, enligt respondent A. 

Butikerna har inte heller någon skyldighet att rapportera några siffror till ICA Gruppen, men 

de flesta butikerna ställer upp om de blir tillfrågade att lämna specifika uppgifter, säger 

respondent A. 

Hållbarhetsstrategier 
Respondent A arbetar med långsiktiga hållbarhetsstrategier och bryter ner dem i projekt. ICA 

Gruppens eget hållbarhetsarbete styrs delvis utifrån de riktlinjer som krävs för att upprätthålla 

sin ISO 14001-certifiering. Där ingår främst arbetet med miljön, men de har även själva lagt 

till socialt ansvar i de riktlinjerna, berättar respondent A. För att kontrollera att kraven efter-

levs har ICA Gruppen personal på plats hos sina leverantörer. De gör bland annat revisioner 

på fabriker för att se att de lever upp till de krav som ICA ställer på dem. ICA kan dra nytta av 

sin storskalighet när det gäller förhandlingar med till exempel elbolag om inköpspriser eller 

när det kommer till att ställa krav på leverantörer, men det är främst ur varumärkessynpunkt 

som hållbarhetsarbetet mynnar ut i fördelar för hela organisationen, enligt respondent A. 

Något som ICA Gruppen vill bli bättre på är att mäta det ekonomiska resultatet av hållbar-

hetsarbetet. Det är ett svårt arbete, säger respondent A, eftersom mycket handlar om värdet av 

ett stärkt varumärke. 

Aktiviteter 

ICA Gruppen arbetar med att erbjuda butikerna miljövänliga ramavtal för till exempel el. För 

att butikerna ska vilja ansluta sig krävs dock att avtalen upplevs förmånliga, annars hittar de 

något annat som är bättre. Det gör att ICA Gruppen hela tiden utmanas att ta fram bra avtal, 

enligt respondent A. Ibland går butiker samman och gör gemensamma inköp om de inte 

tycker att ICA Gruppen kan hjälpa dem med någon lösning. Butikerna värnar om det gemen-

samma varumärket trots att de är varandras konkurrenter. Det finns en otrolig gemenskap men 

också tävlingslystnad butikerna emellan, berättar respondent A. 

4.3.2 Intervju nummer två 

Intervjun med respondenterna B och C ägde rum den 21 april 2017 i butikens konferensrum. 

Respondent B är handlare och respondent C är butikschef. 



25 
 

Mål och motivation till hållbarhetsarbete 
Butiken ser det som en konkurrensfördel att arbeta med hållbarhet. Kunderna ställer högre 

och högre krav, både sortimentmässigt med krav på ekologiska varor och miljömässigt med 

förväntningar om att butiken ska vara energismart, enligt respondent B. Att spara på energin 

blir också lönsamt vilket de märkt när de gjort mätningar på elförbrukningen. Därför vill de 

byta ut belysningen till LED, men väntar tills tekniken utvecklats. Kvaliteten är för dålig i 

förhållande till kostnaden än så länge, säger respondent B. 

Uppgifter från media om indragna stöd från kommunen till familjer med handikappade barn, 

är något som personligen upprör respondent B. På grund av detta har butiken valt att eko-

nomiskt stödja familjer med handikappade barn och ungdomar som fått sina bidrag indragna. 

Målkongruens 

Respondent B har uppfattningen om att när ICA Gruppen bygger nya butiker vill de bygga så 

billigt som möjligt, utan att tänka på att små detaljer kan göra stor skillnad i framtiden. Till 

exempel när det gäller elförbrukningen, att sätta in strömbrytare med rörelsesensorer, kostar 

mer i början men blir billigare i längden. Det blir en stor kostnad som butikerna själva får ta 

om de vill byta ut det billigare alternativet i efterhand, för att bli mer miljövänliga, säger 

respondent B. 

Något som blir motsägelsefullt, enligt respondent B, är att uppmuntra kunden till en nyttigare 

livsstil och samtidigt så marknadsförs chips i en kampanj. Då tycker respondent B att det är 

bättre att hålla låg profil när det gäller målet att inspirera kunden till hälsosammare val, annars 

blir det inte trovärdigt. Att sluta sälja chips är inte ett alternativ, eftersom konsumenterna 

efterfrågar dem, menar respondent B. 

Styrmedel 
Respondent B berättar att de beslut som berör deras butik i och med ICA:s goda affärer har 

fattats av ICA-handlarnas förbund. På ICA-stämman kan handlarna själva vara med och 

besluta vilka krav som ska finnas på butikerna genom en demokratisk process. De regler som 

finns kontrolleras inte av ICA Gruppen utan det är andra, externa instanser som kontrollerar 

butikerna. Det är först om butiken skulle missköta sig och det uppdagas, som ICA Gruppen 

blir inblandade, enligt respondent B. ICA:s goda affärer diskuteras inte, varken i butiken eller 

i profilrådet, där hen är med. Det som riktlinjerna har gett är ett tänk om att de aldrig vill göra 

fel i butiken, vare sig det handlar om personal eller leverantörer. ICA:s goda affärer sitter 

enligt respondent B i ryggmärgen, i form av en känsla att vilja göra rätt. 

De övergripande hållbarhetsmålen för hela organisationen är inget som de känner sig särskilt 

involverade i utan de sätter egna mål för butiken, säger respondent B. Det fungerar inte så att 

ICA Gruppen berättar för butikerna vilka mål som satts, till exempel beslutet om klimatmålet. 

De målen finns att hitta, även om de inte synliggörs särskilt tydligt, enligt respondent C. Det 

är ingen som kommer ut och säger att nu är det här beslutet taget och då måste ni göra det här, 

berättar hen vidare. 

Ett verktyg som ICA Gruppen erbjuder butikerna är ett egenkontrollprogram, kallat IDE. Det 

används i dagsläget för säker livsmedelshantering och arbetsmiljöfrågor, berättar respondent 
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C. I programmet finns både riktlinjer och rutiner och det blir enkelt för butiken att följa dessa. 

ICA Gruppen följer inte upp det som butiken skriver in i programmet, det är bara butiken som 

ser det och som ansvarar för att det blir rätt, säger respondent C. 

Respondent B upplever att leverantörsdatabasen som ICA Gruppen tillhandahåller är till stor 

hjälp. De litar till fullo på att ICA Gruppen kontrollerat leverantören efter alla de krav som 

finns om den är med i databasen. Leverantören måste vara godkänd för att få sälja sina 

produkter i butiken. Kan leverantören inte uppfylla kraven är det ingen som de vill ha något 

att göra med, säger respondent C. 

Hållbarhetsstrategier 

Hållbarhetsarbetet i butiken drivs som en process, med undantag för vissa projekt. Framförallt 

blir det till projekt när det gäller ombyggnader eller energinätverket, men oftast är det i det 

dagliga arbetet som en löpande process, enligt respondent B. Båda respondenterna tror att 

hållbarhetsarbetet ger positiva ekonomiska resultat i längden, men de mäter inte några resultat 

i dagsläget. Det handlar mer om att vara en aktiv spelare på den lokala marknaden och att vara 

med i samhället, säger respondent B. Historiskt sett har butiken inte marknadsfört sitt hållbar-

hetsarbete särskilt mycket, men nu har de börjat göra det mer ofta, berättar respondent C. Det 

gäller bara att tala om det på rätt sätt, de vill inte att det ska framstå som skryt, fortsätter hen. 

Aktiviteter 

Butiken har tillsammans med andra butiker i närheten, på eget bevåg, satt ett gemensamt krav 

att minska sin energiförbrukning med 15 procent de närmsta tre åren. Tillsammans stöttar de 

varandra och delar med sig av olika tips för att minska energiförbrukningen, berättar 

respondent C. Inom den region butiken tillhör samarbetar de med andra MAXI-butiker och 

har regelbundna möten. Där diskuteras bland annat hållbarhet med jämna mellanrum, enligt 

respondent B. Det handlar främst om det sociala engagemanget där butikerna arbetar mycket 

tillsammans men även leverantörer diskuteras. 

4.3.3 Intervju nummer tre 

Intervjun med respondenterna D och E ägde rum i butikens konferensrum 25 april 2017. 

Respondent D är handlare och respondent E är butikschef. 

Mål och motivation till hållbarhetsarbete 
Respondent E tror att hållbarhetsarbete rent generellt styrs av trender. I butiken är det 

kunderna och möjligheten till lönsamhet som styr arbetet, enligt respondent D. Kunderna är 

väl insatta i hållbarhet och ställer frågor kring butikens arbete och då tas intryck ifrån dem, 

säger respondent D. Butiken vill även göra en samhällsinsats och vara lyhörd för kundens 

efterfrågan. Respondent D känner ett ansvar att minska matsvinnet genom att uppmuntra folk 

att använda sina sinnen istället för bästföredatum. Hen ser det som ett hot mot samhällets 

hållbarhetstänk när livsmedel som det inte är något fel på slängs. 

Det finns också ekonomiska incitament att ägna sig åt hållbarhet, respondent D lyfter fram 

installationen av LED-belysning i butiken som ett exempel. Sponsring av lokal ungdoms-

verksamhet som butiken ägnar sig åt, kan resultera i att föräldrar och andra anhöriga till 

barnen kan komma att handla i butiken, tror respondent D. 
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Styrmedel 
Enligt ICA:s goda affärer ska alla leverantörer vara godkända i enlighet med ICA:s krav. Det 

ser respondent D som ett direktiv och ger som exempel på hur de lever upp till ICA:s goda 

affärer i praktiken. Frågor som rör hållbarhet genomsyrar alla butikens vardagsfrågor i och 

med att de är medlemmar i ICA-förbundet och lever efter ICA-stadgan, enligt respondent D. 

Respondent D ser ICA:s goda affärer som en ledstjärna för butikens förhållningssätt gentemot 

leverantörer och kunder. Det är ingen som kontrollerar att butiken följer stadgan, utan det är 

först om någon butik bryter mot gemensamma beslut och regler som ICA Gruppen agerar, 

säger respondent D. 

I det dagliga hållbarhetsarbetet har butiken hjälp av egenkontrollprogrammet som ICA 

Gruppen tagit fram. För att följa upp det arbetet kommer en kvalitetscoach ut till butiken med 

jämna mellanrum, berättar respondent E. Det som är bra med det programmet är att butiken 

själva kan addera sådant som de anser vara viktigt att följa upp, fortsätter respondent E. På 

butiksintranätet finns hjälp för butiken att strukturera upp sitt hållbarhetsarbete, men det är 

ingen som fysiskt kommer ut till butiken för att hjälpa dem med det, säger respondent D. 

Det praktiska hållbarhetsarbetet är egna initiativ från butiken, men det måste ligga inom 

ramen för hållbarhetsstrategin som visserligen tillåter mycket egna initiativ, enligt respondent 

E. Ett initiativ butiken tagit för att hjälpa nytillkomna flyktingar blev omskrivet i media. 

Därefter uppmärksammades det av ICA Gruppen på bland annat ICA-stämman, berättar 

respondent D. 

Hållbarhetsstrategier 
Förslag på hållbarhetsaktiviteter kommer från alla medarbetare i organisationen, det är ingen 

som har en särskild tjänst för att komma med sådana idéer, säger respondent D. Hållbarhets-

arbetet drivs som en process som ibland mynnar ut i olika projekt, enligt respondent D. 

Resultatet av hållbarhetsarbetet är svårt att mäta i siffror, tycker respondent E. Det de kan se 

är att kunderna observerat vad de gjort i butiken genom att jämföra nöjd kund-index. 

Genom att tillsammans med andra butiker upphandla avtal om sopsortering eller ett bättre pris 

på LED-belysning kan de uppleva stordriftsfördelar i hållbarhetsarbetet, enligt respondent D. 

När det kommer till att marknadsföra sina hållbarhetsaktiviteter har butiken en devis om att 

inte slå sig för bröstet, de vill inte att det ska upplevas som skryt. Därför marknadsförs inte 

hållbarhetsarbetet över huvud taget, enligt respondent D.  

Aktiviteter 

Butiken samarbetar i en bench-grupp med tre andra butiker och där diskuteras ibland 

hållbarhetsfrågor. Framför allt när det gäller större investeringar som till exempel inköp av 

maskiner för sopsortering, berättar respondent D. 

4.3.4 Intervju nummer fyra 

Intervjun med respondenterna F och G ägde rum den 26 april 2017 i butikens konferensrum. 

Respondent F är handlare och respondent G är butikschef. 
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Mål och motivation till hållbarhetsarbete 
Kunderna är butikens intressenter i hållbarhetsarbetet, säger respondent G. Enligt respondent 

F ser kunderna hållbarhetsfrågan som självklar och förväntar sig att butiken ägnar sig åt 

hållbarhetsarbete. Medvetenheten har ökat hos kunderna som ifrågasätter butiken om de, 

utifrån kundens synvinkel, säljer tveksamma produkter. Respondent F tror att det här bara är 

början och att kunden kommer vara ännu mer ifrågasättande i framtiden. 

Om butiken ser en kundvinning i hållbarhetsarbetet kan det vara något som genomförs 

snabbare än annars. Lönsamhet är också en faktor som styr butikens hållbarhetsarbete, men 

det tar oftast några år innan det blir lönsamt, enligt respondent F. Hållbarhetsarbetet är en 

etisk fråga hos respondent F. Butiken ska vara omtyckt, en bra arbetsplats och alla ska leva 

länge och må bra långsiktigt framåt. Respondent F tycker att de är bra på att tänka på miljön 

och att de redan ligger ett steg före många andra butiker. 

Något de inte genomfört än men som de vill göra är att omvandla butikens blöta sopor till 

biogas, berättar respondent G. Skälet till att det inte blivit gjort är att de upplever tekniken 

som outvecklad och vill därför vänta tills den är mer testkörd, enligt respondent G. De vill 

även satsa på solenergi, berättar respondent F, men eftersom de hyr lokalen av ett annat bolag 

vill de inte investera för mycket pengar själva i det. De behöver skapa en dialog med 

hyresvärden och komma överens tillsammans, säger respondent F. 

Målkongruens 

De riktlinjer som ställs upp känns inte påtvingade på något vis säger respondent F, eftersom 

de diskuterats fram och därför upplevs som logiska. 

Styrmedel 
Respondent F ger ICA Gruppens krav på att butikerna ska ha certifierade leverantörer som ett 

exempel på hur ICA:s goda affärer efterlevs i praktiken. ICA Gruppens övergripande mål med 

hållbarhetsarbetet förmedlas till butikerna via intranätet och i broschyrer, berättar respondent 

G. ICA:s goda affärer ses som en vägledning för hur butiken ska kunna leva upp till de 

värderingar ICA har och att de är synkade med butikens värderingar, enligt respondent F. Hen 

berättar vidare att det är förbundet som driver hållbarhetsfrågorna i organisationen och ut till 

butikerna. De övergripande mål som ställs upp inom organisationen kommer fram genom en 

demokratisk process, berättar respondent F. Alla jobbar tillsammans, både tjänstemän och 

handlare. Att det fungerar är makalöst med tanke på den stora organisation som ICA är, säger 

respondent F. Den demokratiska processen gör att respondent F känner ett lugn i de krav eller 

förnyelser som kommer. Det är både tjänstemän och handlare som sitter med i råden och 

diskuterar bland annat hållbarhetsfrågor och enligt respondent G tänker många av handlarna i 

samma banor. 

Trots att organisationen är stor, upplever respondent F att enskilda butiker kan vara med och 

påverka. Hen nämner ett problem som flera butiker i området inte visste hur de skulle hantera 

och upplevde att de inte fick något stöd från ICA Gruppen. När det då togs upp centralt i 

ledningsgruppen agerade ICA Gruppen snabbt för att ta fram nya rutiner och hjälpa 

Handlarna. 
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Butiken har stora friheter att forma sitt hållbarhetsarbete, så länge det sker inom ramarna för 

lagen. Det är dock enklare att bara följa de riktlinjer som finns, enligt respondent F. Butiken 

har dialog med försäljningsledare och områdesansvariga som håller koll på att butikerna följer 

de lagar och regler som gäller. Respondent F berättar att dialog förs butiker emellan och det 

blir en form av omvärldsanalys. Om någon inte sköter sig rapporterar en kollega det antingen 

till sin försäljningsledare eller till förbundet, enligt respondent F. 

Butiken får hjälp att följa de lagar och regler som gäller av egenkontroll-programmet IDE. 

Kontroller utförs veckovis i butiken med hjälp av programmet, berättar respondent G. IDE är 

det stora hjälpmedlet som erbjuds från ICA Gruppen och det finns även konsulttjänster att 

köpa, säger respondent F. Dock upplever hen att ICA har förändrats till att bli mindre och 

mindre experter och mer generaliserande, Om butiken vill ha experthjälp får de vända sig till 

utomstående experter och inte till ICA Gruppen, enligt respondent F. 

Målet att ICA ska vara klimatneutralt år 2020 uppnår butiken redan nu. Hela butikens 

kylteknik är utbytt och fri från freoner, butiken köper grön el och är Svanen-märkta, berättar 

respondent F. 

Hållbarhetsstrategier 
Hållbarhetsarbetet i butiken drivs som en process, det sker löpande och är systematiskt, 

berättar respondent G. Sedan kan det mynna ut i mindre projekt i processerna fortsätter hen. 

De initiativ till hållbarhetsarbete som tas i butiken är oftast förslag från ledningsgruppen, 

enligt respondent F. Handlaren och butikschefen fångar upp idéer från möten med andra 

butiker samtidigt som respondent F upplever att butikens personal inte är särskilt engagerad i 

frågan, men välkomnar om det skulle finnas någon i personalen som vill engagera sig. 

Beslutet att byta ut all köldmedia så pass tidigt som de gjorde var, enligt respondent F, på 

grund av oro att det inte kommer finnas tillräckligt med kyltekniker när alla andra måste byta 

ut sina kylar. 

Butiken upplever stordriftsfördelar i att de kan dra nytta av de kampanjer som ICA Gruppen 

eller förbundet gör för att stärka varumärket, enligt respondent F. 

Aktiviteter 

Butiken samarbetar med andra butiker i hållbarhetsarbetet. Till exempel, berättar respondent 

F, håller de nu på att göra en energikartläggning tillsammans med andra MAXI-butiker i 

regionen för att därigenom kunna spara energi och jämföra resultatet med varandra framöver. 

De litar till stor del på ICA Gruppens ansvar när det kommer till att hålla koll på leverantörer, 

berättar respondent G. Om någon leverantör inte sköter sig antar de att ICA Gruppen har full 

koll och meddelar butiken att ta bort den leverantörens produkter från hyllorna, säger 

respondent G. 

4.3.5 Intervju nummer fem 

Intervjun med respondent H ägde rum den 27 april 2017 i butikens konferensrum. Respondent 

H är en av butikens handlare. 
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Mål och motivation till hållbarhetsarbete 
Butiken ser kunderna som sina intressenter när det gäller hållbarhetsarbetet. Det mesta de gör 

överlag är utefter vad kunderna efterfrågar. Det viktigaste är att det är bra för kunden, om det 

sedan kan ge en besparing för miljön eller en kostnadsbesparing för butiken är det också 

positivt, säger respondent H. Hen känner ett ansvar att hjälpa kunderna med att minska 

matsvinnet hemma, genom att lära dem att undersöka produkterna med sina sinnen istället för 

att enbart kolla på datumet. Respondent H säger att de vill bidra med det de kan för miljön. 

Genom projektet food 2 change skänks mat med kort eller utgånget datum bort och på det 

viset minskar matsvinnet, enligt respondent H. Butiken får inget betalt för maten, men 

respondenten tycker det känns bra att produkterna används istället för att de slängs bort. 

Respondent H berättar att de vill byta ut belysningen i butiken till LED, eftersom det skulle 

minska elförbrukningen radikalt. De avvaktar dock eftersom de anser att de produkter som 

finns på marknaden idag varken är prisvärda eller tillräckligt bra. Det gäller att hitta balansen 

mellan det miljövänliga och att det är bra för kunden, men så är det inte nu, säger respondent 

H. Hen anser att LED-belysningen inte håller samma kvalitet som den belysning butiken har 

idag. 

Målkongruens 

Det som behöver rapporteras från butiken till ICA Gruppen är det som har att göra med 

produkt- och matsäkerhet, berättar respondent H. Respondenten upplever att det är lite väl 

mycket pappersarbete när det kommer till de punkterna, men tycker att det i grund och botten 

är bra med höga krav på livsmedelshanteringen. 

Styrmedel 
ICA:s goda affärer ses som riktlinjer för butikens hållbarhetsarbete, men de kan själva 

bestämma vad de ska göra. Butiken arbetar efter ICA:s goda affärer utan att tänka på det. 

Enligt respondent H går de inte in och läser vad riktlinjerna säger, utan det handlar om sunt 

förnuft och är inga konstigheter för dem. De möten med förbundet respondenten varit på har 

hållbarhetsfrågor inte diskuterats. Om ICA Gruppen skulle vilja ta del av butikens siffror har 

respondenten inga problem med att dela med sig av dem. De använder sig av ICA Gruppens 

rekommendationer, men bara om de tycker att de är tillräckligt bra, säger respondent H. ICA:s 

goda affärer finns beskrivna på intranätet och i en folder som delats ut. Där kan butikerna 

utläsa vad det innebär för dem i praktiken, enligt respondent H. Problemet med intranätet, 

anser respondent H, är att det är svårt att hitta där. 

Det finns inga klara direktiv för hur olika situationer kan hanteras när det kommer till 

hållbarhet. Det finns heller ingen kontroll för hur butikerna följer ICA:s goda affärer. ICA 

Gruppen reagerar först om någon missköter sig, säger respondent H. Kvalitetscoachen 

besöker butiken endast för att kontrollera att butiken följer de lagar och regler som beträffar 

matsäkerhet, enligt respondenten. 

Respondenten tror att om det fanns fler handfasta tips, skulle de lockas att arbeta mer med 

hållbarhet. De har för mycket annat att tänka på i vardagen och det skulle förenkla för 

butikerna om de inte behövde uppfinna hjulet igen, säger respondent H. Skulle det finnas en 

färdig portal med verktyg för att kunna effektivisera hållbarhetsarbetet, kunde butiken lägga 
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ännu mer fokus på kunderna. Det är oftast butikens miljöansvarige som kommer med idéer 

kring hållbarhet som hen fått genom sitt arbete tillsammans med Svanen eller från 

kvalitetscoachen, enligt respondent H. Butiken engagerar sig gärna i kampanjer som ICA 

Gruppen initierat som exempelvis rosa bandet och mustaschkampen, berättar respondent H. 

Solceller installerades på taket efter att butiken ingått ett samarbete med ICA fastigheter, som 

respondenten hyr lokalen av, i samband med att butiken öppnade. De befintliga solcellerna är 

för få och alstrar inte så mycket energi som önskat, men att installera solceller över hela taket 

skulle bli en alltför dyr investering. Det skulle ta många år innan det återbetalats i minskade 

elkostnader, enligt respondent H. 

Hållbarhetsstrategier 
Butiken har till viss del marknadsfört sitt hållbarhetsarbete, som till exempel sin kvalitets-

certifiering, men respondenten tycker att de är dåliga på att visa upp de bra sakerna de gör. 

Det kan, enligt respondent H, bero på att de gör mycket i vardagen som de inte reflekterat 

över att kunderna kan vara intresserade av. Det finns för mycket annat butiken måste 

kommunicera, vilket gör att reklam för hållbarhetsarbetet skulle försvinna i mängden, säger 

respondent H. 

Fördelen med att ingå i en stor organisation som ICA är, enligt respondenten, att butikerna 

kan ta del av de aktiviteter som utförs centralt. De har till exempel experter som arbetar med 

att kontrollera leverantörer så att alla butiker slipper göra det var och en. Respondent H säger 

att butiken har full tillit till att ICA Gruppen kontrollerar de leverantörer som levererar 

livsmedel till ICA Sverige. Det är ett arbete som butiken slipper göra i och med att de bara 

använder sig av ICA-godkända leverantörer. Det skänker en trygghet till butiken, enligt 

respondent H. 

Respondenten tycker att personalen har många förbättringsförslag och synpunkter på det 

dagliga arbetet, men det är sällan något som rör hållbarhet. Hållbarhetsarbetet i butiken drivs 

enligt respondenten som olika projekt och de följer upp de siffror som är enkla att mäta, till 

exempel energibesparing och sjukdagar. 

Aktiviteter 

De har inte haft många samarbeten med andra butiker när det gäller hållbarhet, säger 

respondent H. Det är först nyligen som de ingår i ett projekt med andra butiker i regionen och 

Energimyndigheten för att spara energi och minska miljöpåverkan. I frågor som rör sponsring 

vill butiken arbeta individuellt, eftersom de vill vända sig till sina lokala föreningar. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras empirin utifrån det material som ställts upp i den teoretiska 

referensramen. Analysen ligger till grund för de slutsatser som dragits utifrån uppsatsens 

frågeställningar. 

 

5.1 Mål och motivation till hållbarhetsarbete 

Både på koncern- och butiksnivå verkar Friedmans (1970) uppfattning om att ett företags 

enda förpliktelse är att generera vinst ha förkastats. I linje med Carrolls (1979) och Elkingtons 

(1994) teorier som innebär en utökad skyldighet uppger samtliga respondenter att de känner 

ett ansvar både gällande sociala frågor och frågor kopplade till miljön. På butiksnivå berättar 

exempelvis respondent H och respondent D att de känner ett ansvar att försöka påverka sina 

konsumenter till att minska sitt matsvinn medan respondent B berättar om butikens 

engagemang för ungdomar med funktionsnedsättningar. 

Drivkrafterna bakom ICA Gruppens hållbarhetsarbete kan sammanfattas i Porter och Kramers 

(2006) fyra punkter: moral obligation, sustainability, licence to operate and reputation. Hos 

ICA Gruppen berättar respondent A hur engagemanget i CSR är ett sätt att möjliggöra tillväxt 

i framtiden men också att de vill ta ansvar och vara en positiv kraft i samhället. En annan 

viktig faktor är att hållbarhetsarbetet kan innebära kommersiell vinning i form av kostnads-

besparingar och fler eller trognare kunder, medger hen. Även ute i butikerna uppger de att det 

finns flera anledningar till att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Samtliga butiker uppger att det 

finns både ekonomiska och mer altruistiska anledningar till att de engagerar sig i 

hållbarhetsarbete. 

Russo och Perrini (2010) och Blombäck och Wigren (2009) menar att drivkrafterna bakom 

företags hållbarhetsarbete vanligen förklaras med hjälp av intressentteorin och 

legitimitetsteorin. Blombäck och Wigren (2009) beskriver hur ett företags överlevnad är 

beroende av legitimitet hos sina intressenter och efterfrågar intressenterna CSR kommer 

företagen att behöva tillgodose detta behov. Hos ICA Gruppen berättar respondent A att 

hållbarhetsarbete utformas främst utifrån ICA-handlarna, både i sin roll som kunder och som 

ägare, samt konsumenterna. På butiksnivå ligger störst fokus på konsumenterna, enligt 

samtliga respondenter. 

Enligt Jenkins (2004) motiveras hållbarhetsarbete hos alla företag oavsett storlek i viss mån 

av yttre påtryckningar. Hon menar att pressen på större företag exempelvis kan komma ifrån 

intresseorganisationer, media eller lagstiftning medan mindre företag främst påverkas av 

påtryckningar från de egna kunderna. Respondenterna från MAXI-butikerna bekräftar Jenkins 

(2004) bild av att små organisationers CSR-arbete i stor utsträckning utgår ifrån deras kunder. 

Alla MAXI-butikerna anger att konsumenterna är deras viktigaste intressenter. Respondent A 

förkastar inte att yttre påtryckningar ger avtryck i deras arbete, men menar att det inte har 

någon betydande roll för koncernens engagemang för hållbarhet. 
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Respondent A menar att det är viktigt för ICA att produkterna som säljs är producerade under 

acceptabla arbetsförhållanden, speciellt när det gäller produkter som de sätter ICA-varumärket 

på. Enligt Jenkins (2004) är det vanligare att större organisationers hållbarhetsarbete är 

kopplade till att vårda varumärke och image än hos mindre organisationer. Endast respondent 

C uppger att deras hållbarhetsarbete är kopplat till marknadsföring. 

5.1.1 Målkongruens 

ICA Gruppen och MAXI-butikerna ger intryck av att arbeta mot liknande mål, någonting som 

enligt Anthony och Govindarajan (2003) är både eftersträvansvärt och svårt åstadkomma. 

Alla respondenterna från MAXI-butikerna uppger att de tycker att ICA Gruppen bistår med 

saker som underlättar deras hållbarhetsarbete. Samtliga använder exempelvis leverantörs-

databasen och uppger att de helt förlitar sig på ICA Gruppens kontroller av leverantörerna, 

som finns listade där. 

I ICA:s goda affärer står att läsa att butikerna ska arbeta för att uppmuntra slutkonsumenterna 

till hälsosammare val. Detta är någonting som respondent B menar är problematiskt. I och 

med att de i butiken både säljer och marknadsför onyttiga produkter anser de att det inte 

skulle vara trovärdigt av dem att samtidigt kommunicera ut till kunderna att de borde göra 

hälsosammare val. Att helt ta bort de onyttiga produkterna anser de heller inte vara något 

alternativ i och med att kunderna efterfrågar det. 

Bland annat Gray och Milne (2002) har uppmärksammat hur det kan uppstå konflikter mellan 

finansiella mål och mål kopplade till hållbarhet. Ingen av respondenterna på butiksnivå 

uppger att kostnaden för hållbarhet är någon större hämsko för deras CSR-arbete. De uppger 

däremot att hållbarhetsarbetet i butikerna ofta innebär stora investeringar, vilket medför att de 

inte kan implementera allt i ett svep, utan behöver sprida ut kostnaderna. Svensson och 

Wagner (2015) redogör för hur deras undersökning av hållbarhetsarbete i små och medelstora 

företag visat att företagen i och med sitt engagemang i CSR-frågor lyckats sänka sina 

kostnader, någonting som även MAXI-butikerna vittnar om.  
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5.2 Styrmedel 

Trots att ICA inte är någon helintegrerad kedja menar respondent A att det finns möjlighet att 

påverka butikerna i en mer hållbar riktning. Hen berättar också att ICA:s affärsmodell medför 

att de inte kan ställa krav på butikerna. Istället arbetar de med att tillhandahålla hjälpmedel 

och tjänster i form av exempelvis el-avtal med grön el och en leverantörsdatabas med leveran-

törer, vilka godkänts av ICA gruppen. 

Sedan år 2008 finns policydokumentet ICA:s goda affärer för butik kopplat till ICA-

stadgarna, vilket är menat att fungera som grund för handlarnas hållbarhetsarbete (ICA-

handlarna, n.d.d). 

På ICA Gruppens avdelning för hållbarhet beskrivs ICA:s goda affärer som en bottenplatta 

eller ramverk för ICA som koncern. Respondent A berättar att det finns olika versioner av 

ICA:s goda affärer för koncernen och för butikerna, men att de går hand i hand och är menade 

att spegla varandra. Samtliga butiker menar ICA:s goda affärer är någonting som genomsyrar 

deras arbete, även om alla inte dagligen tänker i de termerna. Exempelvis menar respondent B 

att ICA:s goda affärer är något som sitter i ryggmärgen och respondent H beskriver det som 

någonting som snarare är att betrakta som sunt förnuft. 

Respondent A berättar att ICA:s goda affärer är ganska vaga och att det utifrån dem finns 

policys för bland annat affärsetik och hållbarhet som sedan mynnar ut i policyriktlinjer. Dessa 

ska fungera som mer konkreta beskrivningar av hur ICA:s goda affärer ska tillämpas i 

praktiken. 

Ingen av respondenterna på MAXI-butikerna uppger dock att dessa riktlinjer är någonting de 

använder i sitt dagliga arbete. Enligt Ahrens och Chapman (2004) är det vanligt att 

styrmodeller kan verka välutvecklade och eleganta, men att verkligheten inte överensstämmer 

med modellen. De menar dock inte att styrmodellen därmed är meningslös eller att den 

Figur 4. Egen sammanställning av ICA Gruppens verktyg för att påverka butikerna. 
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ignoreras av medarbetare i organisationen, utan att det kan vara passande i en större 

organisation. 

ICA Gruppen har satt som mål att vara klimatneutrala till år 2020. Det är ett mål, som utöver 

företagen som ingår i koncernen, även omfattar de handlarägda ICA-butikerna (ICA, 2017). 

Respondent A berättar att i samband med att det fastställdes att målet även skulle omfatta 

ICA-butikerna, fördes en dialog med ICA-handlarnas förbund. Hen berättar att ICA är ett 

företag vars styrning till stor del bygger på relationer och att det krävs en omfattande 

förankringsprocess i den här typen av frågor. Nilsson m.fl. (2016) beskriver tillvägagångs-

sättet som en strategisk dialog, vilken innebär att kommunikationen går åt båda hållen inom 

organisationen. Syftet med detta är enligt Nilsson m.fl. (2016) att skapa förståelse för hur 

sambandet mellan strategi och styrning bör se ut. Samtliga butiker är medvetna om ICA:s mål 

för klimatneutralitet men huruvida de känner sig delaktiga råder det delade meningar om. 

Respondent F uppger att de redan uppnått målet medan de andra respondenterna menar att de 

sätter sina egna mål. Någon styrning mot målet från ICA Gruppen har ingen av butikerna 

blivit varse. 

Nilssson och Olve (2013) beskriver hur tillvägagångssättet med att fastställa mål, men att 

sedan ge medarbetare fria händer att uppnå dem kan benämnas målstyrning. I komplexa 

organisationer som kan innebära stor osäkerhet kring hur mål ska uppfyllas, menar Lindvall 

(2011) att målstyrning är den bäst lämpade metoden. Vidare påpekar Lindvall (2011) att det är 

viktigt att alla i organisationen förstår hur och vad som krävs för att nå målen på bästa sätt. 

Respondent A berättar att de erbjuder ICA-handlarna att köpa en tjänst de kallar ICA-

handlare för miljön, vilket är ett digitalt verktyg ämnad att underlätta butikernas hållbarhets-

arbete kopplade till miljöfrågor. Utöver det berättar hen att det finns en del gratis hjälpmedel 

att tillgå på butiksintranätet, men att det skulle behövas fler. 

Även MAXI-butikerna menar att det skulle vara behjälpligt med fler verktyg för CSR-arbete. 

Respondent H menar att det dagliga arbetet lätt rullar på som vanligt och att om det fanns 

konkreta verktyg för hållbarhetsarbete skulle det antagligen innebära ett större engagemang i 

frågorna. 

Precis som Weber (2008), konstaterar respondent A att en av svårigheterna med att 

implementera CSR i konventionella strategier och operationell styrning är svårigheten i att 

mäta resultaten. Vid förankring av hållbarhetsåtgärder högre upp i organisationen berättar 

respondenten att det ofta behövs siffror. Även när det kommer till att integrera butikerna i 

hållbarhetsarbetet menar respondent A att det hade varit behjälpligt med mätbara siffror för att 

övertyga dem. Nilsson m.fl. (2016) pekar på att incitamentsstrukturer, kontrollsystem, policys 

och processbeskrivningar är exempel på styrmodeller vilka inte förutsätter mätbara mål. 

Anthony och Govindarajan (2003) redogör för hur kontrollsystem inte enbart innebär formella 

system i form av exempelvis rapporter eller strategiplaner utan även informella processer som 

arbetsmoral eller kultur. Hos MAXI-butikerna verkar just kulturen som finns inom koncernen 

påverka hållbarhetsarbetet de tar sig an. På butiksnivå berättar respondenterna exempelvis om 

att butiker samarbetar i form benchgrupper, vilket lett fram till gemensamma insatser för 
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ideella organisationer och energinätverk. Även respondent A uppmärksammar att det finns en 

kultur mellan butikerna som främjar hållbarhetsarbetet i butiksbeståndet. Respondenten 

berättar att butikerna både triggas och inspireras av varandra i och med att de är varandras 

konkurrenter samtidigt som de alla verkar under samma varumärke och samarbetar med 

varandra. 

5.3 Hållbarhetsstrategier 
Både på koncern- och butiksnivå uppges att det finns flera syften med hållbarhetsarbetet de 

engagerar sig i. Utifrån de fyra hållbarhetsstrategier Galbreath (2006) identifierat går det att 

finna element från både The citizen strategy och The reciprocal strategy. Respondenten från 

ICA Gruppen redogör för hur de arbetar strategiskt mot långsiktiga mål, vilket är ett av 

kännetecknen för Galbreaths (2006) The citizen strategy. Hos MAXI-butikerna är det svårare 

att peka på strategierna för hållbarhetsarbetet. Butikerna arbetar alla i den lokala miljön, 

sponsrar föreningar och samarbetar med ideella organisationer, vilket enligt Galbreath (2006) 

kännetecknar The reciprocal strategy. Emellertid syns även tendenser av Galbreaths (2006) 

The citizen strategy i form av att butikerna ger uttryck för att de känner både ett socialt ansvar 

och ett ansvar i miljöfrågor. Respondent B känner ett starkt, personligt engagemang i frågor 

som rör funktionshindrade barn och ungdomar och butiken skänker därför årligen pengar till 

organisationer som verkar för de funktionshindrades välfärd. Detta ger en tydlig koppling till 

The altruistic strategy. 

Enligt Jenkins (2004) arbetar vanligen små och stora organisationer med hållbarhet på olika 

sätt. Stora organisationers arbete karaktäriseras av ett formellt angreppssätt med uttalade 

värderingar med tillhörande styrdokument för hur dessa ska implementeras och kontrolleras. 

Hos de mindre organisationerna dominerar istället oskrivna regler och ledningens värderingar 

överensstämmer vanligtvis till fullo med de som genomsyrar organisationen. Hållbarhets-

arbetet utformas spontant, utan förankring i formella strategier (Jenkins, 2004). 

I och med ICA:s affärsmodell med handlarägda butiker som har den stora koncernen i ryggen, 

skulle MAXI-butikernas hållbarhetsarbete kunna gå i linje med Jenkins (2004) karaktärsdrag 

för både små och stora organisationer, vilket det i viss mån även gör. I och med ICA:s goda 

affärer och tillhörande policyriktlinjer finns styrdokument förankrade i de uttalade värderin-

garna, vilket Jenkins (2004) menar är typiskt för stora organisationer. MAXI-butikernas CSR-

aktiviteter ger dock ibland sken av att vara relativt spontant utformade och sakna förankring i 

formella strategier, vilket enligt Jenkins (2004) är karaktärsdrag som vanligen hittas i små 

organisationer. 

Det är framförallt när det gäller hållbarhetsaktiviteter av filantropiskt slag som butikerna tycks 

agera spontant och på känsla. Respondent H berättar exempelvis att deras insats för att minska 

matsvinnet i butiken påbörjades genom att en organisation, som ville ta till vara på livsmedel 

med kort eller utgånget datum, kontaktade dem, vilket de genast nappade på. Även Russo och 

Perrini (2010) menar att den här typen av flexibilitet kännetecknar små företags CSR-arbete. 

De menar dock att det är svårt att avgöra huruvida karaktärsdragen hos de små organisa-

tionerna till för- eller nackdel för hållbarhetsarbetet. 
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Utifrån Porter och Kramers (2007) värdekedja kan resultatet av ICA Gruppens storskalighet 

kombinerat med MAXI-butikernas lokala förankring tydliggöras. ICA Gruppen har i 

funktionerna för inköp, ingående logistik och utgående logistik stort inflytande i och med att 

de levererar merparten av butikernas varor. Även marknadsföringen påverkas av ICA:s 

affärsmodell. Lee m. fl. (2016) och Russo och Perrini (2010) har pekat på hur små företag 

sällan marknadsför sitt engagemang i hållbarhetsfrågor. Detta är något Lee m. fl. (2016) 

menar kan innebära att de mindre företagen inte åtnjuter samma ekonomiska fördelar till följd 

av sitt hållbarhetsarbete som större företag gör. MAXI-butikerna uppger att de inte 

marknadsför sitt engagemang för hållbarhet i någon större utsträckning. Respondent B och D 

berättar att marknadsföring av engagemang i hållbarhetsfrågor kan verka skrytsamt och att de 

därför varit försiktiga med det. Respondent H menar att de i butiken inte alltid reflekterar över 

att deras CSR-aktiviteter kan ha ett marknadsföringsvärde. 

Förutom att butikerna inte marknadsför sitt hållbarhetsarbete finns heller ingen ansvarig som 

enbart arbetar med hållbarhet, medan det inom ICA Gruppen arbetar 85 personer på en 

särskild hållbarhetsavdelning. Detta kan knytas till Wickert, Scherer och Spences (2016) 

modell om CSR talk och CSR Walk. De menar att på grund av kostnaden för kommunicering 

tenderar små företag att ägna sig mer åt implementering än kommunicering, medan det i stora 

företag är tvärtom. De menar att det också kan bero på att stora och små företag vänder sig till 

olika intressenter. 

Respondent A menar att ICA:s affärsmodell innebär stordriftsfördelar i butikernas 

hållbarhetsarbete. Dels pekar hen på fördelarna med att de i och med sin storlek kan ställa 

högre krav på leverantörer och dels kan de förhandla fram förmånliga avtal, exempelvis el-

avtal med förnyelsebar energi. Respondent A menar dock att den största stordriftsfördelen är 

de fördelar varumärket ICA innebär. Även Russo och Perrini (2010) pekar på att stora 

organisationer erhåller stordriftsfördelar i och med att hållbarhetsarbete ofta innefattar stora 

kostnader för exempelvis marknadsföring.    
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar, utifrån vad som framkommit i analysen. 

Därigenom blir även uppsatsens syfte uppnått. 

 

6.1 Vad motiverar ICA Gruppen respektive MAXI-butikerna till 

hållbarhetsarbete och hur skiljer sig deras hållbarhetsmål åt? 
Butikerna vill, så långt det är möjligt, tillgodose konsumenternas behov. De har märkt hur 

allmänheten blir alltmer miljömedveten och ser både ekonomisk och miljömässig vinning i att 

möta dess efterfrågan. Butikerna uppger att ekonomiska incitament ofta är en avgörande 

faktor för att ett visst projekt ska genomföras. Det finns dock även en inneboende vilja att 

bidra till en bättre miljö, hos respondenterna från MAXI-butikerna. 

ICA Gruppen arbetar med hållbarhet för att de anser att det möjliggör ekonomisk tillväxt i 

framtiden och för att de vill vara en positiv kraft i samhället. De tror även att hållbarhetsarbete 

leder till fler och trognare kunder, genom att vårda varumärke och image. 

Både ICA Gruppen och MAXI-butikerna verkar ha både ekonomiska och filantropiska 

incitament för sitt hållbarhetsarbete. Det som skiljer sig är i första hand tidsperspektiv och 

omfattningen av hållbarhetsarbetet. ICA Gruppen arbetar främst med långsiktiga hållbar-

hetsmål och de vill göra en insats för världen. MAXI-butikernas hållbarhetsarbete sker främst 

i deras direkta närmiljö, med relativt kortsiktiga mål och med konsumenten i åtanke. 

Trots att ICA inte är en helintegrerad kedja ger samtliga respondenter intryck av att arbeta 

mot liknande mål. Den tillhandahållna leverantörsdatabasen är ett effektivt sätt att få 

butikerna att följa ICA Gruppens mål att enbart ha varor från godkända leverantörer i 

butikshyllorna. En konflikt som framkommer är att de riktlinjer som framställs i ICA:s goda 

affärer ibland inte går i linje med butikens verksamhet. 

6.2 Hur integreras ICA Gruppens hållbarhetsarbete i de olika MAXI-

butikerna? 
ICA är en relationsbaserad organisation, som genom strategisk dialog och demokratiska 

processer sätter upp gemensamma mål för hållbarhetsarbetet. Genom ICA:s goda affärer sätts 

riktlinjer upp, både för butikerna och för koncernen, vilka har för avsikt att spegla varandra. 

MAXI-butikerna uppger dock att ICA Gruppen inte kontrollerar hur väl de följs. Organi-

sationen tycks präglas av en stark kultur att vilja göra rätt och ICA:s goda affärer kontrolleras 

istället genom att butikerna håller koll på varandra. Om en butik missköter sig kommer det att 

ge negativ effekt på varumärket, vilket drabbar samtliga butiker. 

ICA Gruppen tillhandahåller ett antal hjälpmedel i hållbarhetsarbetet i form av egenkontroll-

program, olika tilläggstjänster och en leverantörsdatabas med certifierade leverantörer. Även 

de varor som säljs under det egna varumärket är kontrollerade av ICA Gruppen, att de 

produceras under acceptabla förhållanden. Det gör att butikerna kan tillhandahålla varor som 

uppfyller höga krav på social och miljömässig hållbarhet, utan att de själva behöver lägga tid 
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på att kolla upp leverantörerna. ICA Gruppen har även genomfört ett antal pilotprojekt och 

samarbeten med ett antal ICA-butiker för att se om de idéer som tagits fram på koncernnivå 

även fungerar i praktiken. 

På grund av ICA:s affärsmodell kan inte ICA Gruppen kräva att butikerna ska arbeta på ett 

visst sätt för att uppnå ett mål. Istället ses tendenser av målstyrning. Alla butiker är medvetna 

om de mål som satts genom en dialog mellan ICA-handlarnas förbund och ICA Gruppen, men 

hur de ska göra för att uppnå dem är upp till dem själva. 

6.3 Vilka strategier kännetecknar ICA Gruppens och MAXI-butikernas 

hållbarhetsarbete? 
MAXI-butikerna genomsyras av The altruistic strategy och The reciprocal strategy. Det 

förekommer inga långdragna tankeprocesser, då ett nytt projekt ska övervägas, utan företagen 

är flexibla. Det är dock inte en uttalad strategi med välformulerade processbeskrivningar, utan 

butikerna agerar i första hand på känsla. 

I vissa frågor syns dock tendenser till The shareholder strategy. I de fall som butikerna ser 

mätbar, ekonomisk vinning i ett projekt, görs beräkningar och utvärderingar av resultatet. ICA 

Gruppen vill bli bättre på att kunna sätta ekonomiska siffror på sitt hållbarhetsarbete. Dels för 

att kunna utvärdera det, men även för att kunna motivera butikerna till att genomföra olika 

projekt. ICA Gruppen har tydliga drag av The citizenship strategy, med en klar helhetssyn, 

långt tidsperspektiv och uttalade värderingar. De enskilda butikerna kan dock delvis anses ta 

del av denna strategi genom de styrmedel som tillhandahålls av ICA Gruppen. Via ICA:s 

goda affärer och andra gemensamma mål och riktlinjer som tas fram, struktureras butikernas 

arbete upp. 

Generellt sett marknadsför inte butikerna sitt hållbarhetsarbete och det finns heller inte någon 

speciell hållbarhetsavdelning, utan hållbarhetsarbetet kommuniceras främst genom rådande 

kultur. Inom ICA Gruppen finns dock en hel avdelning avsedd för hållbarhetsarbete och 

arbetet med de sociala och miljömässiga aspekterna kommuniceras ut genom koncernens 

hållbarhetsredovisning och annan marknadsföring. Den marknadsföring som sker från ICA 

Gruppen är något som alla enheter inom ICA:s organisation kan dra nytta av, då varumärket 

stärks.  
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7. Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 
Det kan diskuteras om MAXI-butiker bör räknas som mindre företag. De är avsevärt mindre 

än ICA Gruppen, men sett till sin storlek uppfyller de kraven för ett stort företag enligt svensk 

redovisningslag. Det hade därför varit intressant att genomföra denna studie med inriktning på 

ICA Gruppens samverkan med mindre ICA-butikers, avseende hållbarhetsarbete. Respon-

denterna vid de olika MAXI-butikerna som intervjuats verkade alla vara överens om att 

hållbarhetsarbete är en självklar del av vardagen och att de gemensamma hållbarhetsmål som 

sätts på årsstämman inte kommer som några överraskningar. Att byta ut en hel butiks 

köldmedia är dock en dyr investering. För en stor MAXI-butik bör investeringen rimligen 

vara förhållandevis mindre, än för en liten butik i en småstad. Det vore därför intressant att 

undersöka om målkongruensen är lika god i de mindre butikerna som i de stora MAXI-

butikerna, om ICA:s goda affärer efterlevs i lika hög grad eller om de är missnöjda med de 

gemensamma mål som sätts via ICA-handlarnas förbund. 

Något annat som vore intressant att undersöka är lönsamheten med hållbarhetsarbete. Både 

butikerna och ICA Gruppen berättar att det är svårt att mäta hållbarhetsarbetet i ekonomiska 

siffror, när det gäller stärkning av varumärket. Eftersom butikerna heller inte marknadsför sitt 

hållbarhetsarbete skulle det vara intressant att över en längre period undersöka om intäkterna 

ökar, ifall att butikerna skulle börja marknadsföra sitt hållbarhetsarbete. 

Under intervjuerna framkom att flera av respondenterna gärna skulle se någon form av 

sammanställning över de hållbarhetsaktiviteter som sker runt om i landets alla ICA-butiker. 

Om det fanns lättillgängliga tips på vad varje enskild butik kan göra för miljön, tror ett par av 

respondenterna att både de själva och andra butiker skulle arbeta ännu mer aktivt med 

hållbarhet, eftersom de skulle slippa lägga resurser på att uppfinna samma saker en gång till. 

Trots att ICA-butikerna är varandras konkurrenter, präglas organisationen av laganda och det 

vore intressant att se hur stor skillnad en sådan här tipsbank skulle göra för miljöarbetet i stort. 

Vi tror att arbetet för en hållbar framtid bara har börjat.  
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8. Reflektion 

Vi kämpade länge med att komma fram till en frågeställning som vi alla kände att vi kunde 

arbeta med. Vi hade tidigt bestämt oss för att skriva om hållbarhetsredovisning; då inriktat på 

konsekvenserna av den lagförändring som trädde i kraft i december 2016. Av alla de olika 

frågeställningar som kom på tal, fanns det alltid något hinder; studien skulle inte kunna 

genomföras på grund av att kontakter till relevanta företag fattades, det skulle kräva för 

mycket tid eller så tillförde våra forskningsfrågor ingenting nytt till forskningen et cetera. 

Under processen att formulera frågeställningar gjordes samtidigt omfattande litteratur-

sökningar. Genom den väcktes ett allt större intresse för själva hållbarhetsarbetet bakom 

redovisningen. Eftersom en av uppsatsskribenterna har mycket goda kontakter inom både ICA 

Gruppen och flertalet butiker, såg vi en chans att kunna göra flertalet intervjuer och 

därigenom göra en jämförande studie eller kartläggning av något slag. De frågeställningar 

som började komma på tal inriktades mer och mer på områden som rörde organisationsteorier. 

Eftersom vi alla tre studerat ekonomistyrning med inriktning redovisning, kändes det 

främmande att skriva en kandidatuppsats som i högre grad vore inriktad på organisations-

teorier. Av den anledningen tvekade vi länge på om vi verkligen skulle överge tanken på 

hållbarhetsredovisning, men tiden gick och till slut insåg vi att det är bättre att skriva om 

något vi själva tycker är intressant och svårt, än något som är mindre intressant, men kanske 

mer greppbart för oss själva. 

Eftersom hållbarhetsarbete är ett relativt outforskat område inom företagsekonomi för oss, har 

det krävts åtskilliga timmar för att hitta relevanta teorier och vi har förmodligen missat en hel 

del teorier, som hade varit intressanta att ta med i analysen av den empiri som insamlats. Trots 

detta har vi under arbetets gång aldrig ångrat vårt val att fortsätta på detta spår. Det har varit 

intressant och väldigt lärorikt och lika många frågor som vi har fått svar på, har det väckts 

nya, under arbetets gång. 

Efter att empirin insamlats insåg vi att våra frågeställningar borde justeras och att flertalet 

frågor i intervjuguiden inte längre var relevanta. Om mer tid hade funnits (och om respon-

denterna hade haft möjlighet att intervjuas flera gånger) hade det varit intressant att justera 

intervjuguiden ytterligare en gång för att kunna specificera frågorna bättre utifrån de slutliga 

frågeställningarna. Vi märkte under kodningen av materialet att många nya frågor kom upp 

som vi önskar att vi hade kunnat ställa till respondenterna. Bland annat tänkte vi från början 

inte på att företagskulturen skulle ha en sådan tydlig framtoning i respondenternas svar. Det 

hade varit bra om vi hade kunnat koda varje intervju innan nästa intervju genomfördes, men 

tyvärr fanns inte tid för det. Alla fem intervjuerna utfördes inom loppet av fyra arbetsdagar, 

vilket gjorde att vi endast hann transkribera materialet under tiden. 

Vi har under intervjuerna haft många intressanta dialoger och vi hoppas att vi sått ytterligare 

ett inspirerande frö hos företagen att fortsätta med sitt fantastiska arbete för miljön. Vi tar nu 

med oss dessa nya kunskaper ut i arbetslivet med hopp om att kunna bidra till att göra världen 

ännu lite bättre.  
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Bilaga 1 – Kodningsscheman 
 

Intervju nummer ett 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

A ”Om man då tar Icas goda affärers 

ståndpunkt om hållbar utveckling och miljö.. 

så säger den ju liksom bara att vi ska värna 

och bidra till en hållbar utveckling, den 

säger ju liksom inte HUR, den säger bara att 

vi ska göra det.” 

ICA:s goda affärer ger 

en övergripande bild av 

ICA:s 

hållbarhetsstrategier. 

Styrmedel 

A ”Går man ner i policyn så står det mer 

beskrivet om att vi ska ta ansvar när vi.. vid 

inköp och vid drift. Fortfarande är det lite så 

här, ja.. vad innebär det då för mig? Sen om 

jag är inköpare på .. på finkem, alltså på 

kosmetik till exempel, så går man ner i 

riktlinjerna och så står det där att 

produkterna vi säljer får inte innehålla till 

exempel triclosan. Då börjar man förstå att, 

aha, det är vissa kemiska ämnen jag ska 

undvika.. en annan riktlinje som säger att vi 

ska ha ett stort utbud av .. ehm.. miljömärkta 

och ekologiska produkter, då börjar man 

fatta att jaha, det är det det innebär att ta 

ansvar för hållbar utveckling” 

I ICA:s policyer och 

riktlinjer finns tydligare 

beskrivningar av hur 

butikerna kan leva upp 

till hållbarhets-

strategierna. 

A ”Beslutsnivån ligger så högt som det går 

inom vår koncern, sen speglar ju 

Icahandlarnas förbund det så de har ju 

förbundsstyrelse och där Icas goda affärer är 

uppe. Så att dom tar också liksom.. men 

dom tar beslutet om Icas goda affärer för 

butik, vi tar beslutet för Icas goda affärer för 

koncern. Med tanke på vår affärsmodell.” 

ICA-handlarnas förbund 

tar beslut rörande 

utformningen av ICA:s 

goda affärer för butik, 

medan ICA Gruppen 

beslutar om 

utformningen av ICA:s 

goda affärer för 

koncernen. 

A ”Det är ju inte så att vi kan peka på en butik 

och säga, nu ska ni göra det här, utan vi 

måste ju verkligen.. få dom att tycka.. eller 

att de får oss att tycka att det här behöver vi 

göra, därför att det finns en affärsvinning 

och det finns en vinning för samhället.” 

ICA Gruppen kan inte 

påtvinga butikerna 

aktiviteter. De kan bara 

försöka att påverka 

deras motivation att 

arbeta i rätt riktning. 

A ”Och det är ju på något sätt det man skriver 

under på både från Icas och handlarens håll 

då.. det här är vad vi ska verka för och sen 

har man försökt detaljera det i Icas goda 

affärer för butik och för koncern. Men det 

handlar inte om att vi kan kravställa. Det 

funkar inte så.” 

 

ICA Gruppen kan inte 

ställa krav på butikerna 

att följa specifika regler, 

men ICA-handlaren 

skriver under på att 

verka för det som står i 

ICA:s goda affärer. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

A ”Ica är ett extremt relationsbaserat företag.. 

det handlar liksom om dialog och.. att man 

ska komma överens och inte om att det sitter 

någon högst upp som bestämmer och pekar, 

utan det är väldigt mycket.. eh… 

relationsskapande och mycket liksom 

förankring eh […] när man haft de här 

förankringsprocesserna, då liksom funkar 

det. Då blir det otroliga resultat och det 

gäller även hållbarhetsarbetet.” 

Relationen mellan 

koncern och butik är 

mycket viktig. De mål 

som sätts ställs upp 

genom dialoger och 

implementeras genom 

förankringsprocesser. 

Styrmedel 

A ”Sen har vi ju.. hållbarhetsavdelningen är ju 

totalt 85 personer på ICA centralt. Och 30 

av dom här.. är coacher, alltså 

kvalitetscoacher som jobbar ut mot butik å 

dom har historiskt sett främst hållit på med 

just livsmedelssä-kerhetsfrågor, men nu ska 

de börja bära med sig miljöfrågor också. Så 

att dom är ju där ute då, 30 stycken som har 

då.. ja.. i runda slängar 30, 40 butiker var 

som man.. som man stöttar. Och man ska 

kunna stötta dem då alltså också i 

hållbarhetsfrågorna.” 

De 30 kvalitetscoacher 

som är ute och stöttar 

butikerna i 

livsmedelsfrågor ska nu 

även börja ge råd i 

hållbarhetsfrågor. 

A ”Det finns ju butiker som gör.. smoothies 

av.. frukter och grönsaker… det finns roliga 

samarbeten, alltså kundevents som vissa gör 

med.. jag vet nån butik som ville bjuda på 

syrsor.. […] jag har en såhär lista där uppe 

som är hur lång som helst.. på kundnära 

grejer som många butiker gör.” 

ICA Gruppen har listat 

många av de initiativ 

som butikerna tar. 

A ”Icas goda affärer är ju en.. bottenplatta eller 

ett ramverk för Ica. Det finns ju en Icas goda 

affärer för koncern.. och en Icas goda affärer 

för butik. Dom här går ju hand i hand, så 

tanken är att de ska spegla varandra.” 

Det finns ett ramverk för 

butikerna och ett för 

koncernen, men tanken 

är att de ska spegla 

varandra. 

A ”Om det ska gå att jobba med hållbar 

utveckling måste det finnas riktlinjer tror 

jag.. för annars blir det att hållbar utveckling 

för dig, det är en sak för dig och en sak för 

mig och så kan man ju inte ha det i en 

företagsvärld, utan man måste ju veta vad 

innebär det här då.. för oss. Så konkret som 

det går att va, ibland går det ju inte att va 

konkret, men.. men så gott det går.” 

Det är viktigt att det 

finns riktlinjer att följa 

så att alla strävar efter 

samma saker. 

A ”… hållbarhetsfrågan finns då i 

utvecklingsråd och i ICA sverige-rådet 

eller.. ja.. det finns massor med råd.. hehe, 

så där tar man upp hållbarhetsfrågor.. och 

just då för att synka så att man alltså har 

samstämmighet och det är ju viktigt då.”7 

Hållbarhetsfrågor tas 

upp i alla de råd som 

finns inom ICA, för att 

skapa samstämmighet i 

frågan. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

A ”Det jag tycker är roligt som hänt på senaste 

åren, det är att vi har gjort pilotprojekt som 

vi faktiskt gjort tillsammans med Icabutiker 

och det tycker jag har varit jättejätteroligt. 

Jag tror att det är viktigt från vårt perspektiv 

att man inte eh.. sitter på ett kontor centralt 

och så tänker man att det här vore jättebra, 

och så får man inte med sig butikerna.. i det 

projektet och så blir det inge bra.. när det väl 

kommer ut, för det funkar kanske inte så bra 

som det var tänkt på kontoret. Liksom, det 

blir ingen verklighet.” 

ICA Gruppen har 

genomfört pilotprojekt 

tillsammans med ICA-

butiker, för att se om de 

idéer som tagits fram på 

koncernnivå går att 

genomföra i praktiken. 

Styrmedel 

A ”Sen har vi ju olika rutiner och verktyg kan 

man säga på butiksintranätet. Kan handla 

om, vad gör du när tillsyns- 

miljöinspektören kommer på besök och ska 

kolla kemiska produkters märkning. Ja då 

har vi en rutin för det som man kan kika på 

en checklista. Men just den här delen vill vi 

göra ännu mer på, speciellt när det gäller det 

här framåtlutade arbetet, alltså klimatfrågan, 

hur ska jag jobba med klimatfrågan i min 

butik, inte lagen, utan hur går jag längre än 

lagstiftningen. Där skulle vi vilja titta på och 

jobbar just nu på att hitta fler verktyg.” 

Det finns verktyg för 

butikerna på intranätet 

att använda inför 

exempelvis 

miljöinspektioner, men 

ICA Gruppen vill 

utveckla det och erbjuda 

verktyg för 

hållbarhetsarbete också. 

A ”Ehm.. de här kvalitetscoacherna.. butikerna 

köper in deras tjänster när dom köper in 

Icahandlare för miljön och 

livsmedelssäkerthet, eller trygg mat då 

liksom. Så det finns två stycken. Sen så gör 

ändå kvalitetscoachen ett visst arbete gratis. 

Dom går igenom butiken varje år för att titta 

hur det ser ut å.. så att vissa saker är liksom 

en del av… ja, en del av Ica. Du behöver 

inte betala någonting för det, men visst 

behöver du betala utifrån dina behov då.” 

Kvalitetscoachen är en 

tilläggstjänst som 

butikerna får betala 

extra för genom att 

ansluta sig till ICA-

handlare för miljön. 

A ”Det vi har gjort där är att vi har hjälpt till 

med något som heter en leverantörsdatabas. 

Så dom får hjälp av ett digitalt verktyg som 

dom kan använda när dom ska köpa in 

lokala korven eller vad det är. Då vet dom 

om att det är dom här kraven som dom ska 

följa upp hos leverantören, men vi centralt 

säger att, köper du från dom så, då får du ta 

det ansvaret själv, men här är vår gemen-

samma kravbild, för det har vi ju med i Icas 

goda affärer att det är de här kraven du ska 

ställa. Och så gör ju handlaren det då..själv.” 

 

ICA Gruppen 

tillhandahåller en 

leverantörsdatabas över 

godkända leverantörer. 

Om en butik vill handla 

från en utomstående 

leverantör så får butiken 

ta på sig ansvaret för att 

kontrollera att 

leverantören lever upp 

till den kravbild som 

anges i ICA:s goda 

affärer. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

A ”…man har ju tillsatt en hållbarhetschef nu 

på Icahandlarnas förbund. Det är ganska nytt 

så han kommer träda in.. i den rollen till 

sommarn.. och det är bland annat vad han 

kommer att få i sitt knä, att hur sprider man 

dom här goda exemplen, ännu mer, i 

kollektivet.” 

ICA-handlarnas förbund 

tillsätts en 

hållbarhetschef till 

sommaren, som bland 

annat kommer att få i 

uppgift att sprida de 

olika butikernas initiativ 

vidare i organisationen. 

Styrmedel 

A ”Det här har vi faktiskt sagt när vi satt i fjol 

och tittade på vad vi behöver bli bättre på 

och det är ju att sätta siffror.. rent ekono-

miska siffror på.. hållbarhetsarbetet. […] 

Det är ganska svårt för mycket handlar ju 

också om varumärke, och hur sätter man 

liksom värde på varumärket.. varumärkes-

byggnaden och så.. men.. vi gör det, men vi 

skulle vilja göra det ännu mer.” 

ICA Gruppen vill bli 

bättre på att mäta det 

ekonomiska resultatet av 

sitt hållbarhetsarbete. 

Det är dock svårt att 

mäta värdet av ett styrkt 

varumärke. 

A ”Det är ju därför vi skulle vilja ha den här 

motvikten och säga, okej det här kostar tre 

miljoner, till exempel byte av köldmedia... 

Det här kostar så många miljoner, men det 

här är vad du tjänar i energibesparingar 

och… varumärkesstyrkan som gör att du får 

fler kunder som är lojala mot dig.” 

En anledning till att ICA 

Gruppen vill kunna 

mäta hållbarhetsarbete i 

monetära termer är för 

att kunna motivera 

butikerna att investera i 

exempelvis miljövänliga 

maskiner. 

A ”Det är ett ganska nytt mål, eh.. klimatmål 

som vi tog 2015, i slutet av 2015. Så att 

det… men jag vet att vi har fått frågor från 

butik, vad innebär det här för min… om jag 

har en ICA maxi, när är jag klimatneutral.. 

hur vet jag.. och det är ett jobb som jag 

börjar nu med.. verkligen försöka få 

butikerna att känna att jag är en del av det 

målet. Och att jag genom det här har gjort 

jättemycket.. och det här kan jag göra ännu 

bättre och sen.. och då kan jag bli klimat-

neutral för att sen berätta att jag är det.” 

Respondent A vill få 

butikerna att förstå vad 

som menas med att vara 

klimatneutral och vad de 

förväntas göra samt 

inspirera butikerna att 

känna sig delaktiga i 

målet. 

A ”På elsidan har vi ju ett ramavtal med grön 

el där vi har sett till att alla butiker får en 

månadsrapport.. från elleverantören då så får 

butikerna en månadsrapport då om elför-

brukning och får en bra bild över hur man 

ligger till i förhållande till andra butiker, 

brukar vara ganska bra.. Har vi ett riktigt bra 

avtal och har vi ett riktigt argument för det.. 

då kommer ju Handlarna ansluta sig. Men 

har vi inte ett bra avtal då.. då hittar de nån 

annan som är bättre. Så det utmanar ju 

liksom oss hela tiden.” 

 

ICA Gruppen kan 

motivera butikerna i sitt 

hållbarhetsarbete genom 

att exempelvis erbjuda 

miljövänliga ramavtal. 

För att butikerna ska 

vilja ansluta sig krävs 

det dock att avtalen 

upplevs förmånliga. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

A ”Vi försöker ju att.. även om hjälp från 

Icahandlarnas förbund, hålla koll på alla 

initiativ som sker, det sker så.. det sker så 

mycket så vi hinner inte liksom inte. Man 

får nys om det som är på olika ställen 

ibland, man träffar en handlare eller det 

ringer en handlare som säger vet du vad vi 

har gjort. Eh.. sen har vi olika kanaler då för 

att berätta om det. Ehh… en kanal är förstås 

butiksintranätet, vi har haft en 

butiksmedarbetartidning som heter Icas 

goda affärer för butik.. Icas goda affärer 

heter den… som eh.. gick ut till alla.. Ica.. 

butiker där man lyfte fram goda exempel. 

Ehm.. vi pratar om det ibland i våra 

kvartalsrapporter.. lyfter fram någon butik 

som gjort nånting bra. Årsredovisning.. så 

dom kanaler vi har. Egentligen. Men det 

finns inget pris eller så.” 

ICA Gruppen försöker 

att hålla koll på de 

initiativ som sker från 

butikerna, men de 

hinner inte med att 

uppmärksamma allt. 

Vissa initiativ lyfts fram 

ibland på 

butiksintranätet, i 

medarbetartidningen 

och i kvartalsrapporten. 

Styrmedel 

A ”Det är inte så att det är nån som har sagt att 

du ska göra det här, du ska ha den här 

produkten på hyllan, men.. nä det är upp till 

butiken och handlaren. Och det funkar. Det 

tycker jag är rätt häftigt faktiskt.” 

Butikerna får sälja vilka 

produkter de vill, men 

väljer ändå att följa ICA 

Gruppens 

rekommendationer. 

A ”…man skulle vilja kunna mäta vissa saker 

och som man idag inte.. helt och hållet då 

inte kan mäta. […] eftersom dom är egna 

enskilda, juridiska enheter. Däremot är det 

ju ofta så att.. skulle vi vilja få tillgång till 

specifika uppgifter så ställer de flesta 

butiker eh.. gärna upp till exempel.” 

ICA Gruppen har ingen 

rätt att kräva att 

butikerna rapporterar 

några siffror till dem, 

men butikerna ställer 

oftast upp om de blir 

tillfrågade. 

A ”Maxi-butikerna har ju beslutat att alla Maxi 

ska vara svanenmärkta och det tycker jag 

känns bra, det är ju ändå  en hög.. liksom 

hög kravställan.” 

MAXI-butikerna har 

själva beslutat att de alla 

ska vara Svanen-märkta, 

utan ICA Gruppens 

inblandning. 

Målkongruens 

A ”Även om man är konkurrenter så är man ju 

ändå vänner.. det är en otrolig gemenskap 

och konkurrens och tävlingslystnad mellan 

butikerna och Handlarna, men det finns ju 

ändå en… man har ju liksom en 

gemensam…. Man värnar ju om det 

gemensamma Icavarumärket då, oavsett om 

det är mellan butiker eller om det är 

centralt.” 

 

Även om butikerna är 

varandras konkurrenter, 

så värnar de det 

gemensamma 

varumärket och 

samarbetar med 

varandra på olika sätt. 

Strategi 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

A ”Och får man då till den… som synergin, att 

man hakar i varandra, det är ju då det 

verkligen händer. Och då är ju Ica, Icas 

affärsmodell som allra allra bäst. För då, då 

verkligen händer, då finns det ett driv ute i 

butikerna, som en helintegrerad butikskedja 

i princip aldrig kan få.” 

ICA:s affärsmodell är 

som allra bäst när 

synergi uppstår, så att 

alla delar av 

organisationen sporrar 

varandra. 

Strategi 

A ”Men det finns ju då frihetsgrader för 

handlaren att säga vad man vill ha eller inte 

vill ha och köpa in lokalt till exempel, som 

då inte går via oss. Det är ju skillnad mot 

coop axfood som då.. för där går allt 

centralt. Dom bestämmer vad som ska 

finnas i butiken på den gatan och den gatan. 

Men det gör ju inte vi, utan det är ju 

handlaren själv som gör det utifrån sina 

kundbehov och utifrån de förutsättningar 

man har där.” 

Till skillnad från 

helintegrerade 

butikskedjor kan ICA-

handlare själva 

bestämma vad de vill 

sälja i sin butik, utifrån 

sina egna 

förutsättningar. 

A ”Sen har vi mitt ben som är 

hållbarhetsstrategi och utveckling, vi är 

femton personer.. och vi jobbar mer.. inte 

med några brandsläckningar med den här 

löpande uppföljningen, utan vi jobbar mer 

med den här.. okej vart ska ICA vara om 

fem år, hur kommer vi dit. […] Så vi är mer 

strategiska ur det perspektivet och jobbar 

mycket med projekt.” 

ICA Gruppen arbetar 

med långsiktiga 

strategier och bryter ner 

dem i projekt. 

A ”Jag vet inte om jag… ska säga att jag ser 

några stordriftsfördelar när det gäller 

miljöarbetet… […] Ja men absolut, såna 

saker som med elavtalet, då blir det ju 

inköps, kopplat till inköpspriser och sånt, det 

är klart att man kan få.. att såna gånger vid 

inköp så utnyttjar man ju då storskalfördelar 

och även att man kan.. lägga på 

leverantörerna.. hållbarhetsaspekterna. Men 

jag tror främst att fördelarna är varu… ur 

varumärkessynpunkt, det märker vi ju när vi 

tittar på till exempel… ICA banken som 

kom väldigt väl ut när det gäller ehm.. eh.. 

hållbarhetsvarumärket, det är klart att dom 

får ju fördelarna från Icavarumärket.” 

ICA Gruppen kan dra 

nytta av 

stordriftsfördelar, vid 

exempelvis 

förhandlingar med 

elbolag om elavtal och 

inköpspriser och att man 

kan ställa högre krav på 

leverantörer, men även 

varumärkesmässigt. 

Exempelvis om ett nytt 

företag startas, så kan 

detta dra nytta av ICA:s 

hållbarhetsprofil genom 

varumärket. 

A ”Jag vet att det är många som lutar sig mot 

den här leverantörsdatabasen, för man 

känner att man vill ju.. oavsett vad man 

köper centralt ifrån så vet man att här har ju 

nån annan checkat och kollat.” 

 

 

Butikerna förlitar sig på 

leverantörsdatabasen 

och slipper på så vis 

kontrollera 

leverantörerna själva. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

A ”Om man säger maxiprofilen har ju olika 

regioner där man träffas och alltså.. både 

utmanar och eh.. samarbetar med.. kanske 

går ihop och gör gemensamma inköp. Ehm.. 

man kanske även vill.. så att säga, nä men 

den här lösningen kan vi inte få från ICA 

centralt, men då kan vi tillsammans göra en 

upphandling.” 

Butiker går ibland 

samman och gör 

gemensamma inköp, till 

exempel då ICA 

Gruppen inte kan hjälpa 

till. 

Strategi 

A ”Och där har vi personal ute på plats som 

följer upp eh.. i fabriker att man faktiskt 

efterlever de kraven. Vi har ju ett gäng då.. 

av de här 85 som vi är så är ungefär 25 

stycken såna som följer upp ehm… 

produkter och tjänster. Antingen att man gör 

revisioner eller att man eh.. gör kemikaliska 

tester eller.. smaktester eller vad det än är.” 

ICA Gruppen har 

personal ute hos sina 

leverantörer, som 

kontrollerar att de lever 

upp till de krav som ICA 

ställt upp. 

Aktiviteter 

A ”Vi är ju ISO14001-certifierade, eh.. våran 

inköpsverksamhet, våran 

fastighetsverksamhet och våran 

logistikverksamhet. Och det innebär ju att 

det finns ju massor med rutiner, struktur och 

ordning för… för hur man ska jobba med.. 

hållbarhetsarbetet då. Det är ju främst miljö, 

men vi har även lagt till socialt ansvar i det.” 

ICA Gruppens 

hållbarhetsarbete styrs 

delvis utifrån de 

riktlinjer som krävs för 

att upprätthålla sin ISO 

14001-certifiering. 

A ”Det här har vi faktiskt sagt när vi satt i fjol 

och tittade på vad vi behöver bli bättre på 

och det är ju att sätta siffror.. rent 

ekonomiska siffror på.. hållbarhetsarbetet. 

[…] Det är ganska svårt för mycket handlar 

ju också om varumärke, och hur sätter man 

liksom värde på varumärket.. 

varumärkesbyggnaden och så.. men.. vi gör 

det, men vi skulle vilja göra det ännu mer.” 

ICA Gruppen vill bli 

bättre på att mäta det 

ekonomiska resultatet av 

sitt hållbarhetsarbete. 

Det är dock svårt att 

mäta värdet av ett styrkt 

varumärke. 

A ”Jag skulle säga att.. den största… absolut 

största delen är eh.. egna initiativ. Eh.. av 

andra orsaker än lagstiftning. Sen finns det 

ju alltid.. speciellt nu har ju Sverige liksom.. 

det har kommit 

energikartläggningslagstiftning, lagstiftning 

om utfasning av köldmedel.. och vi pratar 

mycket om… och det kommer att komma 

löpande, men det är inte det som på något 

sätt driver på vad vi gör, utan.. jag skulle 

säga att det är tvärtom.” 

De hållbarhetsaktiviteter 

som  ICA Gruppen 

ägnar sig åt är till den 

absolut största delen 

deras egna initiativ och 

drivs inte av lagar och 

regler. 

Mål/ 

Motivation 

 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

A ”Våra huvudintressenter.. det är ju ägarna, 

vilket då också är Icabutikerna, haha, så det 

är lite speciellt, än en gång. Och aktieägare 

såklart. Det är ju lite spännande för på såna 

här aktieägarträffar så har ju 

hållbarhetsfrågorna bara exploderat, så det 

kommer ju väldigt mycket hållbarhetsfrågor 

från investerare. På årsstämmor och så. Eh.. 

men det är såklart också medarbetare, 

kunder, ehm.. som ligger väldigt nära eh.. 

huvudintressenterna.” 

ICA Gruppens 

huvudintressenter utgörs 

av ICA-butikerna, som 

både är ICA Gruppens 

ägare och kunder. 

Aktieägare och andra 

investerare har ett stort 

intresse för hållbarhet 

och tillhör också 

huvudintressenterna. 

Medarbetare och kunder 

finns också i åtanke. 

Mål/ 

Motivation 

A ”…hur produkterna vi säljer.. vad som eh…. 

Att dom ska produceras under acceptabla 

arbetsförhållanden. Det är jätteviktigt för 

oss. Speciellt när det gäller våra produkter 

som vi sätter Icavarumärket på.” 

Det är jätteviktigt för 

ICA Gruppen att ICA:s 

egna varor produceras 

under acceptabla 

arbetsförhållanden. 

A ”Vi har ju identifierat hållbarhet som ett av 

Icagruppens fem strategiska områden och.. 

[…] Det är.. förutom den här anledningen att 

ta ansvar såklart och för att kunna finnas i 

hundra år till, så handlar det om att vi ser att 

det är så vi kommer finnas.. alltså få en 

tillväxt och finnas långsiktigt framöver. Så 

det handlar om.. Så det är inte bara.. även 

om det är det också.. vi vill såklart göra 

gott.. och det här med att va en positiv kraft i 

samhället, men det är inte bara det. Det 

handlar också om kommersiell ren vinning. 

[…] Sen är vi beroende av mat eh.. det är ju 

liksom det, om det inte går att odla mat i 

framtiden, då kommer inte vi finnas till 

heller så.. både ta ansvar för att vi vet att det 

är nånting som.. som vi vill göra och som 

medarbetare och kunder förväntar sig att vi 

gör men också för att vi ser att det är kopplat 

till att vi ska finnas. Rent affärsmässigt.. och 

för att det skapar lönsamhet. 

ICA Gruppen ägnar sig 

åt hållbarhetsarbete för 

att kunna ha en 

långsiktig tillväxt, vara 

en positiv kraft i 

samhället och för att det 

skapar lönsamhet, men 

även för att det är en 

allmän vilja i 

organisationen. Det 

finns även en tanke på 

att livsmedelsbranschens 

överlevnad är beroende 

av att det 

överhuvudtaget går att 

producera mat. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervju nummer två 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

B ”Ica-handlarnas förbund har varit med när 

det gäller Icas goda affärer. Ee där har ju 

dom vart väldigt involverade, och dom här 

ICA-handlarnas förbund sitter ju med i 

sverigeråd och annat ååå, det är väl där 

kanske dom Icas klimatmål och allt vad det 

är tas beslut om liksom.” 

De beslut som berör 

butiken i och med ICA:s 

goda affärer har bland 

annat fattats av ICA-

handlarnas förbund. 

Styrmedel 

B ”Vi blir ju påverkade men jag kan ju inte 

säga, vi är ju inte så involverade i dom 

besluten liksom att ICA sätter klimatmål till 

2030 å ja, det är ba för oss och.. jaa, det 

känns som att vi, ja, vi sätter ju våra egna 

mål. Så vi är inte så involverade i det.” 

Butiken är inte 

involverade i de beslut 

angående övergripande 

mål för organisationen. 

De sätter sina egna mål 

för butiken. 

C ”Målen synliggörs väl inte så tydligt 

heller… 
dom finns ju att hitta.. om man letar liksom 

det är inte så att dom ger dom till oss så 

uppenbart va. Det kommer liksom ingen 

från ICA centralt och säger till oss att ja, nu 

har vi tagit det här beslutet att ha det här 

klimatmålet, nu måste ni göra det här. Så 

fungerar det ju inte.” 

De övergripande målen 

för organisationen finns 

att hitta om man letar, 

men de förmedlas inte 

direkt till berörda parter. 

B ”Alltså ICA gör väl inga, inga kontroller så. 

Det, det är väl andra instanser vi är 

kontrollerade av så. Om vi inte skulle sköta 

oss så då på nåt sätt, om vi inte skulle sköta 

oss kommer det ju upp till ytan förr eller 

senare och det är väl först då ICA blir 

inblandade.” 

ICA Gruppen 

kontrollerar inte att 

butiken följer uppsatta 

regler, utan reagerar 

först när det uppdagas 

att en butik gjort något 

fel. 

C ”…ett verktyg som heter IDE.. ett digitalt 

egenkontrollsprogram, i vårt intranät.. som 

där man kan programmera i princip vad som 

helst inom det då men framförallt just då 

livsmedelshantering eeh och 

arbetsmiljöfrågor som ICA centralt då lagt 

upp, både riktlinjer, rutiner.. vi får hjälp då, 

och kontrollfrågor. Man går ner då och 

kontrollerar, kontrollerar i butiken att vi gör 

rätt.. en rutinsdesign. Så det är väl, väl det 

bästa exemplet det som fungerar väldigt 

väldigt bra så den borde man kunna nyttja 

mer i flera led och det jobbas det med då 

inom Ica. Och arbetsmiljöfrågorna det är 

ganska nyligen ditsatta. Så den är jättebra. 

[…] Nej det är bara vi som ser det och det är 

bara vi som ansvarar för att göra rätt.” 

 

ICA Gruppen erbjuder 

ett 

egenkontrollsprogram 

som heter IDE. Det 

används i dagsläget till 

livsmedelshantering och 

arbetsmiljöfrågor. ICA 

Gruppen har inte 

tillgång till det som 

butikerna skriver in i 

programmet. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

B ”Vi handlare, på ICA-stämman skulle vi 

kunna bestämma att för att få vara ICA-

handlare, för att få ha ICA-skylten på 

väggen så måste du vara kvalitetscertifierad 

liksom, men jag är inte så jävla övertygad 

om att det, att vi skulle få majoritet i en sån 

fråga liksom.. Skulle det gå igenom.. jaa, då 

blir det ju också ett jävla liv.” 

ICA-handlarna kan 

själva besluta vilka krav 

som ska ställas på 

butikerna för att få 

använda varumärket 

genom en demokratisk 

process. 

Styrmedel 
B ”Det är heller ingenting vi direkt pratar om 

så jävla ofta vare sig här i butiken eller jag 

sitter med i profilrådet å den är ju inte uppe 

där så ofta heller liksom.. Men det som jag 

tycker att den har gett, liksom, det är att vad 

vi än ska göra så man vill ju aldrig göra fel 

liksom. Vi vill göra rätt i, oavsett om det 

handlar om personal eller leverantörer. […] 

Så nu, ja, man kan väl säga att nu, Icas goda 

affärer, det sitter i ryggmärgen nu.” 

ICA:s goda affärer 

diskuteras inte. Det 

sitter i ryggmärgen i 

form av en känsla att 

vilja göra rätt. 

B ”Och sen liksom, då när man har varit igång 

med det här liksom började tänka i dom 

banorna då blev man ju också lite förbannad 

på ICA centralt när dom bygger butiker. Eee 

för att då ee istället för att sätta in en… en 

vanlig sån här strömbrytare säg att den 

kostar 20 spänn, då kanske en automatisk 

med rörelse, kostar 60 spänn men men när 

man bygger en sån här butik då sätter man ju 

in det billigaste hela tiden. Men slår man ut 

det på 10 år för butiken ska ju ändå finnas 

ett tag, framförallt när det är en MAXI-

butik.. amen då hade det varit mycket 

smartare att ta den för 60 kronor och 

rörelsedekare. […] Då ska vi ta hit en 

elektriker, då blir det ju, byta ut den här 

felinstallerade… Det blir ju jättedyrt. Istället 

för att göra rätt från början liksom. Eee. Men 

jag vet inte, om, hur ICA bygger butiker nu 

men jag tror inte det är… sååå, det får ni 

gärna ta med till Ica, fan, bygg rätt från 

början.” 

Det finns en uppfattning 

om att ICA Gruppen vill 

bygga så billigt som 

möjligt när de bygger en 

ny butik, utan att tänka 

på att små detaljer kan 

göra stor skillnad i 

framtiden, exempelvis 

vad gäller elförbrukning. 
Målkongruens 

B I vår marknadsföring har vi ju massa 

onödiga, eller onyttiga produkter, å jag 

tycker inte man blir trovärdig då att 

maaaaan... går ut och snackar om att man 

ska göra massa nyttiga val och sen 

marknadsför man chips va, det är inte 

trovärdigt. Då får man nog hålla lite låg 

profil där.” 

 

En anledning till att de 

vill ligga lågt med sin 

marknadsföring är att de 

inte känner sig 

trovärdiga som 

uppmuntrar till 

hälsosamma val 

samtidigt som de säljer 

onyttiga produkter. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

C ”…några butiker här i [stad] har ett 

energinätverk för att hitta dom här stora 

bovarna… ååhh, hjälpa varandra med goda 

ideer och där vi också då har satt ett 

gemensamt krav att minska 

energiförbrukningen med 15% gemensamt 

på tre år. Å det är ju på eget bevåg, det är 

inte ett krav nånstansifrån…. Utan, det är vi 

butiker som gått ihop.” 

Ett flertal butiker har på 

eget bevåg gått samman 

för att gemensamt 

minska sin 

energiförbrukning och 

dela med sig av olika 

tips. 

Strategi 

B ”… de är ju mkt hjälp ifrån ICA när det 

gäller leverantörer och så, att det är ICA-

godkända leverantörer och, för det vill vi 

också. Det har vi nästan som krav. Det är 

inte många leverantörer som vi har i det här 

huset som inte är ICA-godkända. Så där 

förlitar vi oss ju på ICA väldigt mycket, att, 

om det skulle bli nånting så är det ju inte, ja 

om det nu skulle vara en leverantör som 

använder sig av barnarbete liksom, då, och 

den då är ICA-godkänd, då är det ju ICA 

centralt som får handskas med det men om 

vi tatt in en leverantör och inte kollat upp 

allt noggrant då hamnar det ju i knät på oss” 

Butiken upplever en 

stordriftsfördel i att ICA 

Gruppen tillhandahåller 

godkända leverantörer. 

De behöver inte ta 

ansvar för om en 

leverantör inte sköter 

sig, om ICA Gruppen 

godkänt den. 

B ”Vi gör ju väldigt mycket samarbeten 

framförallt inom maxi. Maxi [region], vi har 

ju möten iaf varannan månad träffas vi ju 

alla handlare två dagar, butikscheferna 

personalcheferna träffas också, ja. Sååå... 

hållbarhet kommer ju in med jämna 

mellanrum i, det är ju inte det enda vi 

diskuterar men det kommer ju upp.. det 

sociala engagemanget är ju ett exempel där 

vi ju gör mycket tillsammans. Energinät-

verket är en grej som har kommit i vårat 

samarbete. Leverantörer är ju en grej.. nä så 

det är väl många bitar vi samarbetar kring.” 

Butiken ägnar sig till 

stor del åt samarbeten 

med andra butiker för att 

exempelvis diskutera 

leverantörer och socialt 

engagemang. 

B ”Det är väl framförallt process men sen är 

det ju vissa projekt då skulle jag säga, 

framförallt ombyggnader, eller, den biten, 

eller energinätverket men annars äre ju mest 

process.. dagligt arbete.” 

Hållbarhetsarbetet drivs 

som en löpande process 

med undantag för vissa 

projekt. 

B ”Det handlar väl bara om att, på nåt sätt vara 

en aktiv spelare på den lokala marknaden.. 

det borde ju ge ett positivt resultat i längden 

såå, så vi har ju inte gjort några direkta 

ansträgningar heller om att göra några 

mätningar, vi vill bara vara med, med i 

samhället liksom.” 

 

Butiken tror att 

hållbarhet ger positiva 

ekonomiska resultat i 

längden, men mäter inte 

resultatet i dagsläget. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

C ”Vi har inte gjort det så mkt historiskt men 

vi är bättre på det idag. Framförallt i 

butiken, som vid entren har vi en vägg där vi 

talar om vilka vi stödjer.. å det här med 

RBU, vid pantstationen finns det väldigt 

mycket information om RBU.. och om 

stadsmissionen.. ja, men.. bättre har vi blivit 

på det.. men vi ville inte riktigt skryta om 

sånt förut.. det gäller att tala om det på rätt 

sätt.” 

Butiken har börjat 

marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete lite 

mer nu, men de vill inte 

framstå som skrytiga. 

Strategi 

B ”…tar man toaletter, lunchrum, diskrum och 

så… det står ju tänt hela tiden det är ju 

liksom ingen.. hemma skulle man ju inte eh.. 

låta lampan på toaletten vara tänt på natten, 

det släcker man automatiskt men så tänker 

man inte på sin arbetsplats för då tar man 

inte det ansvaret. Eee, så enkelt är det och 

det kommer man aldrig kunna ändra på. Jag 

kommer inte få mina 150 medarbetare att 

tänka så som dom gör hemma, jag kommer 

aldrig lyckas med det så då är det mycket 

smartare att sätta in en rörelsedekare 

liksom.” 

Det är svårt att få med 

sig hela personalstyrkan 

i miljötänket. Det är 

enklare att sätta upp 

strömbrytare med 

rörelsedetektorer, än att 

få personalen att tänka 

på att släcka efter sig. 

Aktiviteter 

C ”Vi ställer krav i vår butik att dom ska 

finnas med i portalen och det är inte särskilt 

svårt att hamna där. Det är ett antal certifikat 

som leverantörerna ska ha och kan dom inte 

ta fram det, då är det inga leverantörer vi vill 

jobba med iaf.” 

För att butiken ska vilja 

handla med en 

leverantör måste de 

inneha ett antal 

certifikat. 

B ”Det är väl framförallt process men sen är 

det ju vissa projekt då skulle jag säga, 

framförallt ombyggnader, eller, den biten, 

eller energinätverket men annars äre ju mest 

process.. dagligt arbete.” 

Hållbarhetsarbetet drivs 

som en löpande process 

med undantag för vissa 

projekt. 

B ”Det handlar väl bara om att, på nåt sätt vara 

en aktiv spelare på den lokala marknaden.. 

det borde ju ge ett positivt resultat i längden 

såå, så vi har ju inte gjort några direkta 

ansträgningar heller om att göra några 

mätningar, vi vill bara vara med, med i 

samhället liksom.” 

Butiken tror att 

hållbarhet ger positiva 

ekonomiska resultat i 

längden, men mäter inte 

resultatet i dagsläget. 

 

 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

C ”Vi har inte gjort det så mkt historiskt men 

vi är bättre på det idag. Framförallt i 

butiken, som vid entren har vi en vägg där vi 

talar om vilka vi stödjer.. å det här med 

RBU, vid pantstationen finns det väldigt 

mycket information om RBU.. och om 

stadsmissionen.. ja, men.. bättre har vi blivit 

på det.. men vi ville inte riktigt skryta om 

sånt förut.. det gäller att tala om det på rätt 

sätt.” 

Butiken har börjat 

marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete lite 

mer nu, men de vill inte 

framstå som skrytiga. 

Aktiviteter 

B ”Och sen är det ju också att hållbarhet är ju 

också i många fall en lönsam grej att hålla 

på med. Eeemm, så, tittar man på vår 

elförbrukning så har ju den, jag tror vi var 

uppe i nästan 3,2 milj kwh per år och nu har 

vi brutit den trenden så nu i år ligger vi väl å 

taktar på 2,6 då. Så det är ändå 6 000 kwh 

med ee samma lokaler, ååå t o m längre 

öppethållande åååå förr i tiden så räknade 

man ju iaf en spänn per kwh. Nu har ju 

elpriset vart ganska lågt så att man kanske 

inte riktigt kan räkna det men det är ändå… 

Det är en halv miljon i förbättrade… ” 

Lönsamheten styr 

hållbarhetsarbetet. 

Mål/ 

Motivation 

B ”…våra kunder, dom, det känner man ju, 

dom ställer ju högre och högre krav på oss 

hela tiden eeehm… […] Ja, dels 

sortimenmässigt, ekologiska varor ååå det är 

ju en grej, sen tror jag att det kommer bli 

eeeh, bli så ännu mer framöver, att man 

jobbar energismart och så bland annat, att 

det blir liksom en konkurrensfördel.” 

Kunderna styr 

hållbarhetsarbetet. 

Butiken eftersträvar 

konkurrensfördelar. 

B ”Vissa butiker jag varit inne i som gått över 

till led, där känns fan inte belysningen bra 

liksom.. vi har tyckt att den är för dålig, 

kvalitet kontra kostnad. Så även om dom har 

visat att lux-värdet blir bättre så upplevelsen 

för mig som kund har varit sämre liksom, 

inte.. att det blivit mörkare i butiken liksom, 

men det är det, så kommer det ju inte alltid 

vara.. då kommer det ju vara likvärdigt och 

då är det ju läge att göra det.” 

Butiken vill byta ut 

belysningen till LED, 

men vill vänta tills 

tekniken utvecklats, då 

de tycker att ljuset är för 

dåligt, i förhållande till 

priset för installationen. 

 

 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

B ”…uppmärksamma den här organisationen 

så dom får lättare att.. det dras in stöd som ni 

kanske läst i tidningarna, till personer som 

verkligen behöver stöd och det påverkar ju 

en familj som bara den om stödet försvinner 

för då kan man inte jobba liksom för jag 

måste ta hand om mitt barn eller även om 

dom är över 20 bast liksom, nån måste ta 

hand om dom för dom klarar sig inte själva.. 

och åå man blir ju tokig när man läser att ja, 

stödet, det försvann liksom, det kan ju slå 

sönder en hel familj liksom för då kan man 

inte jobba längre. Såå vi har ju hjälpt dom 

med pengar också ju, för att dom ska kunna.. 

vi gick in med 250 000 för att dom ska 

kunna, det är ju för att kunna bedriva 

lobbyingverksamhet och annat.” 

ICA-handlaren känner 

att hen vill stödja 

familjer med 

handikappade barn och 

ungdomar som fått sina 

bidrag indragna. 

Mål/ 

Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervju nummer tre 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

D ”Som exempelvis kan man väl ta att alla 

leverantörer ska vara godkända. Det är ju ett 

direktiv i Icas goda affärer.” 

Enligt ICA:s goda 

affärer ska alla 

leverantörer vara 

godkända av ICA. 

Styrmedel 

D ”i och med att vi är medlemmar i 

Icaförbundet och att vi lever efter Icastadgan 

och dom som vi har..ehh..så likvärdigt från 

Icaförbundet som ifrån Icagruppen så är det ju 

en viktig del utav vår vardag när vi ska 

j..alltså vardagsfrågor.. så dom frågorna som 

rör hållbarhet dom genomsyrar ju en..alla våra 

frågor” 

ICA:s stadgar 

genomsyrar hanteringen 

av butikens 

vardagsfrågor. 

D ”Generellt sett när det gäller att följa ICA-

stadgan är att det händer ju ingenting förns 

man upplever att en butik bryter mot 

gemensamma beslut och gemensamma 

överenskommelser, det är då det händer Vi 

har ingen som kommer och kontrollerar oss.” 

ICA Gruppen 

kontrollerar inte att 

butikerna följer de regler 

som satts upp, utan 

ingriper först när det 

uppdagas att en butik 

missköter sig. 

E ”Det är väl egenkontrollen igen då, det 

programmet. Och där.. uppföljningsmässigt så 

är det väl kvalitetscoacherna som ICA har 

som kommer ut frekvent och går 

igenom..själva verktyget då egenkontrollen. 

Det som är bra är att vi kan addera själva vad 

vi vill följa upp då..också.” 

ICA Gruppen erbjuder 

ett program för 

egenkontroll. 

Kvalitetscoacherna är ett 

stöd i 

uppföljningsarbetet. 

D ”Vi har ju en plan..eh.. det kan vi ju följa via 

intranätet när det gäller hållbarhetsarbetet..ja 

så att du får strukturerad följd utav eh..arbetet 

då.. men vi har ju ingen som fysiskt kommer 

ut och hjälper oss, så är det ju inte.” 

På butiksintranätet kan 

butiken strukturera upp 

sitt hållbarhetsarbete, 

men de får ingen fysisk 

hjälp i 

hållbarhetsarbetet. 

D ” För oss handlar Icas goda affärer om god 

affärsmannaskap, att vi har ett bra 

förhållningssätt till ehh..våra leverantörer, 

våra kunder.. eh... Kalla det för ledstjärna.” 

ICA:s goda affärer är en 

ledstjärna för butikens 

förhållningssätt 

gentemot leverantörer 

och kunder. 

E ”Det praktiska är väl mycket initiativ från 

oss.. men det måste ju ingå såklart i 

hållbarhetsstrategin då. […]vi har ju ramen 

tycker jag..däremot så kan vi ta mycket egna 

initiativ inom den här ramen för 

hållbarhetsarbete.” 

De initiativ som 

kommer från butiken 

måste ligga inom ramen 

för hållbarhetsstrategin.  

D ”Tolken som vi anställde.. det har ju varit 

uppe på förbundsnivå, det har varit på vår 

stora Icastämma bland annat..och det var 

nominerat till pris också på Icastämman.” 

 

 

Initiativet att ha en tolk i 

butiken för att hjälpa 

flyktingar, blev 

uppmärksammat av ICA 

Gruppen. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

D ”Stordrift exempelvis ja vi förhandlar oss 

fram till ett bättre pris.. på typ ledbelysningen 

då. Upphandlningen när det gäller 

sopsortering, den delen utav miljöarbetet då.” 

Butiken upplever 

stordriftsfördelar vid 

exempelvis 

förhandlingar om priser. 

Strategi 

D ”Den dialog vi har den har ju vi med våra 

benchbutiker då.. vi är ju fyra butiker då 

som..vid tillfälle tar upp de här frågorna 

jaa sophanteringen..eh miljösorteringen det 

har vi ju pratat om. För då..då är det ju ganska 

stora investeringar i det här.. vad man betalar, 

inköpet av maskiner och så vidare.” 

Butiken har ett 

samarbete med tre andra 

butiker för att bland 

annat kunna gå samman 

vid stora investeringar. 

D ”Det kan vara från vem som helst..när vi har 

våra sammankomster som nu när vi träffade 

alla medarbetare när vi pratade kunden i 

fokus.. det kommer ju massor med förslag och 

det är ju från hela organisationen..vi har ju 

ingen tjänstegrad som ska sitta och spotta ut 

sig bra idéer utan det kommer ju från hela 

medarbetarkåren..” 

Förslag på 

hållbarhetsaktiviteter 

kommer från hela 

medarbetarkåren. 

Aktiviteter 

E ”Vi kan mäta det via när vi gör våra nöjdkund 

undersökningar.. i index så kan vi ju se då att 

folk..eller att våra kunder observerar vad vi 

gör och eh.. med det så är det ju ett viktigt 

jobb. Det är svårt att mäta försäljning eller 

något annat nyckeltal..” 

Resultatet av 

hållbarhetsarbetet är 

svårt att mäta i siffror. 

Butiken jämför istället 

nöjd kund-index. 

D ”Nej vi har ju en devis..vi slår oss inte på 

bröstet.. i det här fallet så var det ju media 

som hade uppmärksammat..som hade sett 

tolken och sen den vägen gick det då.” 

Butiken vill inte 

marknadsföra sina 

hållbarhetsaktiviteter. 

De ser det som skryt. 

D ”Process skulle jag vilja påstå. Som utmynnar 

ibland i projekt. Och när vi vill gå ifrån ord 

till handling.. det är lätt att stirra sig blind på 

en process men vi måste ju ta ut vissa delar i 

den här processen, vad kan vi göra rent 

konkret va och då blir det ju ett projekt utav 

det.” 

Butikens 

hållbarhetsarbete 

definierar de som en 

process som mynnar ut i 

projekt. 

E ”Det är väl också ett exempel att trender 

startar hållbarhetsaktiviteter.” 
Trender styr 

hållbarhetsarbetet. 

Mål/ 

Motivation 

D ”Ja det finns ju ett ekonomiskt incitament att 

göra det. Vi kan ta ledbelysningen som ett 

exempel då..en ekonomisk orsak. Det är en 

relativt stor investering på dryga miljonen att 

göra sådana här grejer.” 

Lönsamhet styr 

hållbarhetsarbetet. 

D ”Kunderna är ju många gånger väldigt insatta 

och ställer frågor kring hållbarhetsarbetet så 

att vi tar ju intryck av kunderna.” 

Kunderna styr 

hållbarhetsarbetet. 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

D ”En viktig samhällsinsats..eh.. och vi gör en 

insats mot tredje person, samhälle..därför att 

vi är en eh..publik..ett publikt företag. Och 

med publikt då menar vi att då vänder vi oss 

till slutkonsumenten. Och vad 

slutkonsumenten tycker är ju oerhört viktigt 

för oss.” 

Butiken vill göra en 

insats för samhället och 

vara lyhörd för 

konsumenternas 

efterfrågan. 

Mål/ 

Motivation 

D ”Men den samlade insatsen kan ju vara 

betydelsefull, och det kan ju faktiskt vara så 

att folk väljer oss istället för någon annan..ta 

exempelvis när vi stöttar barn och 

ungdomsverksamhet det är ju våran 

huvuddel när det gäller sponsring, och det är 

ju inte bara barnen vi träffar det är ju 

framförallt föräldrarna som ser att vi gör en 

insats då mot olika föreningar..eller deras 

barns föreningar skulle man väl kunna 

säga.” 

Sponsring av lokal 

ungdomsverksamhet tror 

butiken kommer att 

locka föräldrar och 

andra anhöriga att 

handla i butiken. 

D ”Vi har ju en roll att förmedla det här att det 

är okej med produkter efter bäst före 

datumet..man måste bara känna av med 

sinnen.. Det är ju ett hot..mot samhällets 

hållbarhetstänk..att vi förbrukar.” 

Handlaren känner ett 

ansvar att minska 

matsvinnet genom att 

uppmuntra folk att 

använda sina sinnen 

istället för 

bästföredatum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervju nummer fyra 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

F ”Det finns ju, vi har ju, det finns ju krav på 

att vi ska ha, våra leverantörer exempelvis, 

ska vara certifierade på ett visst sätt. Det 

finns listor på det.” 

ICA Gruppen ställer 

krav på att butikerna har 

certifierade leverantörer. 

Styrmedel 

F ”Förbundet är ju dom som äger frågorna kan 

man säga och dom som driver på frågorna, 

som pushar å även är dom som är ute mot 

andra myndigheter och är ute mot media 

osv, som driver på dom här frågorna tror jag. 

För där är det ju till och med verkligen 

säkerställa att vi lever upp till dom här 

hållbarhetsfrågorna. Dom blir liksom 

gallijonsfigur kan man väl säga, för hela 

hållbarhetsarbetet. För att pusha på och 

driva på nedåt i systemet, kan man säga.” 

ICA-handlarnas förbund 

är de som driver på 

hållbarhetsfrågorna i 

organisationen och ut till 

butikerna. 

G ”Sen har dom ju lite broschyrer och det är 

intranätet och alla möjliga ställen som man, 

man lever upp till, man vill tala om vad som 

gäller.” 

ICA Gruppens 

övergripande mål 

förmedlas till butikerna 

via intranätet och 

broschyrer. 

F ”Vi hade en diskussion här för nåt år sen, 

eehm invandringen, all den här.. Situationen 

som dök upp och det är också ett 

hållbarhetsarbete, att samhället ska fungera 

ååh då diskuterade vi det å var lite oroliga, 

bekymrade, för vi tyckte att vi inte fick nå 

stöd och hjälp från ICA centralt, åh vad 

händer då, jaa dom, två dagar senare hade 

dom haft ett stort, dragit upp det i 

ledningsgruppen på ICA och sagt, satt ner 

foten och sagt hur kan vi hjälpa Handlarna 

och kommit fram med massa konkreta 

exempel.. Så att det är det som är så häftigt 

med hela ICA, att det är så stort, men ändå 

är det så lokalt.. Man kan ju förändra och 

trycka på och ha åsikter, om man vill och att 

det kan hända saker.” 

Butiken upplevde ett 

problem som de inte 

visste hur de skulle 

hantera och ICA 

Gruppen agerade på kort 

tid för att ta fram nya 

rutiner. Handlaren 

upplever att enskilda 

butiker kan vara med 

och påverka, trots att 

organisationen är stor. 

F ”Vi kan ju i princip, inom lagen för dom, 

dom gränser som finns, kan vi göra vad 

hållbarhetsarbete som helst. Men det blir ju 

så att, det är ju lättare att följa.. om vi ska 

vara riktigt ärliga.” 

Butiken har stora 

friheter att forma sitt 

hållbarhetsarbete, men 

upplever att det är 

lättare att följa riktlinjer. 

 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

F ”Först har vi ju försäljningsledare på olika 

ja, Nära, Supermarket å Kvantum å Maxi, 

men sen har dom ju övergripande en 

områdesansvarig, som också är ute och 

håller lite koll å pratar och har dialog med 

oss, så det är fler olika instanser i det här.” 

Försäjningsledarna 

samarbetar med 

områdesansvariga för att 

hålla koll på att 

butikerna sköter sig. 

Styrmedel 

G ”Vi jobbar ju med det här programmet som 

ICA har, IDE.. ehhm.. Ååå det, det håller ju 

koll på oss att vi följer väldigt mycket lagar 

och regler veckovis. Att vi, att vi gör alla 

kontroller i butiken. […] Att vi ska kunna 

följa upp det och se till att vi efterlever det. 

För att det är mycket lättare om det sköts 

systematiskt och löpande.” 

ICA Gruppen erbjuder 

ett program som heter 

IDE, vilket hjälper 

butiken att följa upp sitt 

arbete, att de efterlever 

lagar och regler. 

F ICAs värderingar ska ju vara synkade med 

våra värderingar, som vi har. Och ehmm, det 

är ett sätt för oss att ha en vägledning till hur 

vi ska leva upp etiskt och moraliskt sätt, på 

ett bra sätt å som vi vill vara också. 

ICA:s goda affärer är en 

vägledning för butiken 

hur de ska leva upp till 

ICA:s värderingar så att 

de synkar med varandra. 

F ”Vi jobbar ju tillsammans. Tjänstemän å 

handlare, alla inblandade. Vi är en otroligt 

demokratisk process kring det här och att det 

fungerar är ju makalöst med tanke på att vi 

har ju både ICA Sverige, ICA-förbundet å 

oss handlare osv.” 

De övergripande mål 

som ställs upp inom 

organisationen kommer 

fram genom en 

demokratisk process. 

G ”Det är ju inte bara tjänstemännen utan det 

är ju även handlarråd som sitter med och får 

dom här frågorna också, är med och bollar 

och liksom, där tänker väldigt många 

handlare väldigt lika i alla fall.” 

Handlare sitter med i 

råden och de flesta 

handlare tänker väldigt 

lika. 

F ”Vi har bytit ut hela vår kylteknik, vi har 

inga freoner utan ICA har ju bestämt att vi 

ska vara klimatsmarta, klimatneutrala, till 

2020 och det är vi redan nu. Vi köper grön 

el och vi har miljömål, Svanen osv, så vi har 

klarat dom kriterierna.” 

ICA Gruppen har 

bestämt att alla butiker 

ska vara klimatneutrala 

år 2020 och att all 

kylteknik ska vara fri 

från freoner. 

F ”Det här är ju också en dialog för det blir ju 

nån form av.. omvärldsanalys, vi, om det 

händer nånting, nån som inte verkar följa 

det, så kommer ju nån kollega att reagera 

och den kollegan kommer ju säkert 

rapportera in det, eller prata med en annan 

kollega och den kollegan pratar kanske med 

nån av sina försäljningsledare eller med nån 

på förbundet.. så kommer det ju, då kommer 

det ju liksom. Det blir en naturlig sanering, 

med tanke på att alla vill ju göra rätt.” 

Butikerna vill göra rätt 

och håller koll på 

varandra att de sköter 

sig. 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

F ”Där försökte vi verkligen tänka till om det 

är nånting som vi får ont i magen av, som vi 

känner oss tvingade till.. Nej, vi kommer 

inte på något. Det känns som att det är 

naturligt att dom grejerna som kommer, för 

då har vi ju diskuterat innan det kommer ut 

nåt krav eller nån förnyelse, så har det ju ju 

varit en demokratisk process för att få fram 

den här känslan. Så man känner sig ju 

väldigt lugnt i det, fan det är nån som tänkt 

till.. innan det kommer.” 

De riktlinjer som ställs 

upp känns aldrig 

påtvingade, eftersom de 

diskuterats fram och 

därför upplevs som 

logiska. 

Målkongruens 

F ”Andra initiativ.. som ICA tar. Ja, men det 

är exempelvis om dom tar ett initiativ, dom 

gjorde en jättebra beskrivning över, hur 

handeln, hur viktig handeln är för Sverige, i 

ett, i ett arbete för att beskriva det här å då 

tar ju dom ett initiativ på förbundet å så ger 

dom ut en, en rejäl marknadsföringskampanj 

med både böcker, tar hjälp av Jens Nordfeldt 

gjorde dom å , dom tar en, dom gör en 

massiv insats för att.. förändra attityden. I 

samhället.” 

Butiken upplever en 

stordriftsfördel i att de 

kan dra nytta av de 

kampanjer som ICA 

Gruppen gör för att 

stärka varumärket. 

Strategi 

F ”Vi håller faktiskt på med ett samarbete nu, 

som vi håller på, vi samlar in, vi ska göra en 

eeehmmm energikartläggning i butikerna, 

tillsammans med MAXI [region] och det är 

elva av oss fjorton butiker som ska vara med 

på det. Så det håller vi på med just nu, med 

att samlar in uppgifterna, så kommer vi få 

hjälp ifrån Energimyndigheten med, 

ekonomisk hjälp, och rapporteringshälp för 

att vi ska komma fram till hur vi kan göra 

lite förändringar i butikerna. […] Och så är 

ju tanken att det här ska leva, det här ska 

inte bara vara något projekt som rullar sen 

utan vi kanske ska träffas 1-2 gånger om året 

och, ja, vad har hänt? Å få hjälp av 

myndigheterna, för myndigheterna vill ju 

också att vi ska minska vår användning av 

energi.” 

Butiken samarbetar med 

tio andra butiker för att 

göra en 

energikartläggning och 

därigenom kunna spara 

energi och jämföra 

resultatet. 

G ”…och då lutar vi oss tillbaka på ICA och 

litar på att ICA har koll på att om skulle den 

här leverantören hålla på med fuffelns då, då 

skulle ju ICA nypa och säga att det här ska 

vi inte ha i våra hyllor.” 

Butiken litar på att ICA 

Gruppen håller koll på 

sina leverantörer så att 

butiken slipper ta det 

ansvaret. 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

F ”IDE.. Är ju det stora hjälpmedlet.. och sen 

finns det ju konsulttjänster att köpa.. Men 

där håller ICA på att förändras, ICA blir ju 

mindre och mindre med experter.. Man är 

mer och mer generaliserande, så vill man ha 

experter får man köpa det utifrån.” 

Om butiken vill ha 

experthjälp säger de att 

de får vända sig till 

utomstående experter 

och inte till ICA 

Gruppen. 

Aktiviteter 

 

F ”Det är ju ledningsgruppen som kommer 

med initiativ till hållbarhetsarbete. Det är 

liksom... Fast det är vi som, NN är på 

handlarmöten och hör saker där, jag får väl 

höra vissa saker på BC-möten osckå men det 

är oftast där man snappar upp, det är väldigt 

sällan nån i personalen kommer och har 

förslag på sådana saker. Det hade varit 

jättekul om vi hade någon som var 

jätteintresserad och glad i sådana saker.” 

De initiativ till 

hållbarhetsarbete som 

tas är oftast förslag från 

ledningsgruppen. 

Personalen är inte 

speciellt engagerad i 

frågan. 

F ”Det här med kylmedia.. 

vi kände att vi ville göra det här nu. 
vi var oroliga för det kommer inte finnas 

kyltekniker för att lösa alla dom här 

problemen så det kändes skönt.” 

Butiken fattade beslut 

att byta ut all sin 

kylmedia tidigt, för att 

slippa slåss om 

kyltekniker senare. 

G ”Process. Hållbarhetsarbetet sker löpande, 

det är systematiskt. Sen kanske det dyker 

upp något. Det kan ju bli små-projekt i dom 

där processerna.” 

Hållbarhetsarbetet är en 

process, med undantag 

för enstaka projekt. 

G ”..men våra intressenter för 

hållbarhetsarbetet, det är våra kunder. Det 

tyckte vi var en enkel fråga.” 

Kunderna styr 

hållbarhetsarbetet. 

Mål/ 

Motivation 

F ”Samtidigt är miljöfrågan självklar och 

hållbarhetsfrågan kommer också vara 

självklar. Kunderna tar det som självklart 

sen, att det ska finnas.” 

Kunderna tar för givet 

att butiken ägnar sig åt 

hållbarhetsarbete. 

F Medvetenheten ökar ju hos kunderna. Vi har 

ju några kunder som ehhm, kommer in, som 

har väldigt bra koll på… Eventuellt vissa 

varumärken där man har läst att där har det 

hänt nånting konstigt, å… Varför säljer ni 

det här? Jag tror ju, att kunden kommer vara 

än mer ifrågasättande i framtiden. Det här 

har bara börjat.” 

Kunderna håller koll på 

butiken och reagerar om 

de säljer tveksamma 

produkter ur kundens 

synvinkel. 

F ”Överlevnadsinstinkt. Etik och moral, vi vill 

ju vara omtyckta och vi vill att vi ska vara 

en trygg arbetsplats, vi vill ju att vi ska leva 

länge och att alla ska må bra långsiktigt 

framåt.” 

Hållbarhetsarbetet drivs 

av etiska skäl. Inre 

motivation. 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

G ”…att ta hand om alla blöta sopor dvs 

grönsaksavfall och vad ska vi säga, allt som 

är blött, det kan ju vara youghurt, det kan 

vara vad som helst, och göra om det till 

ehhm biogas. Så det är, så fort den tekniken 

börjar bli klar.. Och testad. För den finns ju, 

den används ju på sopstationer, när man tar 

hand om matsopor. Och att den är säker så 

den inte drar till sig råttor och allt skit va 

som finns, det kan ju också vara ett problem.  

Ja, att det finns säkra grejer. Det finns ju 

grejer i dag som inte riktigt, vi vill att det 

ska provköras.” 

Butiken vill omvandla 

sina blöta sopor till 

biogas, men upplever att 

tekniken inte är 

tillräckligt testkörd än 

och vill därför vänta. 

Mål/ 

Motivation 

F ”Seeen ehh, är vi sugna på solenergi, på nåt 

sätt. Vi har ett platt tak här uppe, vi behöver 

komma överens med hyresvärden. Hade jag 

ägt det här huset själv så, och haft 

ekonomiska resurser, hade vi satsat och satt 

upp det på en gång,  

Nej, vi har väl inte kommit igång med 

fullständig dialog med dom än, sen vill man 

ju inte investera jättemycket pengar i 

nånting som man hyr.” 

Butiken vill satsa på 

solenergi, men vill inte 

investera för mycket 

pengar i det, eftersom de 

endast hyr lokalen. 

F ”Självklart är det ju lönsamhet, det är det ju 

också. Oftast sådana här grejer, det tar ju 

några år innan det börjar liksom vara 

lönsamt. Men man kollar också på 

kundvinning.. så kan det kanske vara nåt 

man gör lite snabbare. Ehhm å så självklart, 

med hänsyn till miljön, det tycker jag vi är 

väldigt duktiga att tänka på, där ligger vi 

som sagt var redan ett steg före många.” 

Lönsamheten styr 

hållbarhetsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervju nummer fem 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

H ”Ja dels så finns det ju på intranätet då 

förstås.. öh.. vad det innebär och vad det 

innebär i praktiken. Sen.. sen har vi ju fått ut 

en folder, där det står beskrivet vad.. eh.. 

vad ICA menar med sina goda affärer.” 

ICA:s goda affärer finns 

beskrivna på intranätet 

och i en folder. 

Styrmedel 

H ”Problemet med..eh.. intranätet är att 

det är inte så jäkla lätt att hitta..haha.. Jag 

letade lite grand, för eftersom ni hade det 

med som frågor liksom, om.. om dom hade 

nån.. nå konkreta.. öh.. liksom exempel på.. 

såhär ska ni göra i dom här situationerna, 

men jag hittade inga såna. Jag vet att det 

finns i bland annat.. den här.. eh… mutor 

och såna saker. Hur man ska tänka i eh.. i 

såna situationer då. Där finns det väl eh.. lite 

förslag eh.. hur man ska eh.. hur man ska 

göra. Men nä eh.. det finns inte så mycket 

konkreta exempel liksom att.. händer det 

här, gör så.. det gör det inte.” 

Det är svårt att hitta på 

intranätet och det finns 

inga klara direktiv för 

hur olika situationer ska 

hanteras. 

H ”Vi har ju möten med förbundet, alla 

Handlarna i [region], men hållbarhet har 

faktiskt inte varit uppe nånting där. Inte på 

dom mötena som jag har varit med på i alla 

fall.. och nu har jag varit med några år på 

dom mötena, men.. nää det är inge.. det har 

inte varit någon fråga som har varit uppe. 

Inte med förbundet.” 

Handlaren har inte 

märkt av att det 

diskuterats 

hållbarhetsfrågor med 

förbundet. 

H ”Ofta så är man ju lite lat, eller man har ju 

mycket annat att göra också. Så skulle man 

komma med lite mer handfasta tips så tror 

jag att de.. mm.. man skulle eh.. lockas av 

att.. jobba lite mer med det, tror jag. Det är 

svårt om liksom alla butikerna ska uppfinna 

hjulet igen liksom, men har man lite 

handfasta tips.. så tror jag att man skulle 

jobba mer med det. Det blir lite lättare.” 

Om det fanns handfasta 

tips att ta del av så 

skulle handlaren lockas 

av att jobba mer med 

hållbarhetsarbete. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

H ”Ja vad skrev dom om det.. produkter och 

tjänster ska leva upp till kundernas 

förväntningar. Och det är ju lite det här med 

matsäkerheten. Så där har dom ju en kontroll 

då, det har ju dom.. vad kallar dom det för.. 

kvalitetscoacher tror jag det heter, som är 

ute och kontrollerar att vi.. sköter och gör 

det vi ska, att vi sköter oss enligt lag. […] 

Det är väl det egentligen det enda som dom 

gör för att.. följa upp. Annars tror jag bara 

man.. man.. man kontrollerar om man skulle 

få in en rapport om att man gör nånting som 

man inte.. är enligt.. Icas goda affärer.” 

Kvalitetscoacherna 

besöker butiken för att 

kolla att de följer lagar 

och regler beträffande 

matsäkerhet, men det 

finns ingen kontroll att 

de följer ICA:s goda 

affärer. ICA Gruppen 

reagerar först om de 

missköter sig. 

Styrmedel 

H ”Jag tror att många butiker.. i alla fall 

mindre butiker.. jag tror maxibutiker är nog 

bättre på att jobba med det här än vad många 

mindre butiker är, för jag skulle tro att där 

har man inte tid att hålla på med det på 

samma sätt. Men skulle man då ha en portal 

färdig, liksom, gör så här, så tror jag absolut 

man skulle jobba med det. Definitivt. Så 

mycket som möjligt så vill vi ju liksom ha 

verktyg där vi kan göra det på ett enkelt sätt. 

För det effektiviserar ju för oss så att vi kan 

fokusera på att ta hand om kunden.  Det är 

ju det vi vill göra liksom i första hand.” 

Butiken vill gärna ha 

verktyg för att kunna 

effektivisera 

hållbarhetsarbetet och 

kunna lägga ännu mer 

fokus på kunderna. 

H ”Icas goda affärer, det är väl som riktlinjer 

för oss. […] Vi är ju egna handlare och då.. 

vi bestämmer ju själva vad vi gör i våra 

butiker. Men.. mycket av det som ICA tar 

fram, jamen det använder vi oss av.. om vi 

tycker att det är tillräckligt bra förstås.” 

ICA:s goda affärer utgör 

riktlinjer för butikens 

hållbarhetsarbete, men 

de bestämmer själva vad 

de gör och använder sig 

bara av ICA Gruppens 

rekommendationer om 

de tycker att de är bra. 

H ”Vi har ju solceller på taket också.. eh och 

det var ju egentligen ett test som vi gjorde 

när vi öppnade eller nått år efter vi öppnade 

som ICA fastigheter  gjorde, det är dom som 

äger fastigheten. […] Vi blev kontaktade av 

ICA fastigheter, dom ville göra det här testet 

och ha en butik att prova det här på då.. […] 

Tanken från början var ju..vi har ju 12000 

kvadratmeter tak, skulle man sätta solceller 

på hela då kanske man skulle kunna liksom 

nästan driva hela butiken, men det är man ju 

inte i närheten av..den investeringen..så det 

tar alldeles för lång tid för att räkna hem 

den.” 

 

 

ICA Fastigheter ingick 

ett samarbete med 

butiken att installera 

solceller på taket. Att 

installera solceller över 

hela taket skulle dock 

bli en för dyr 

investering. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

H ”Det är ju sunt förnuft ju. Kan jag känna. 

Och.. som jag sa.. mycket av det.. gör vi ju 

ändå.. alltså.. utan att titta på vad.. ja men, så 

säger Icas affärer, då borde vi göra såhär, 

utan.. ja.. jag känner mycket av det är ju sunt 

förnuft. Inga konstigheter liksom.” 

Butiken läser inte ICA:s 

goda affärer med jämna 

mellanrum, utan det 

handlar om sunt förnuft. 

Butiken jobbar efter det 

utan att tänka på det. 
Styrmedel 

H ”Absolut, absolut! Oh ja. Jaja det är inga 

som helst problem.. om ICA skulle vilja ta 

del av våra siffror. Absolut inte.” 

Handlaren skulle gärna 

dela med sig av sina 

siffror om ICA Gruppen 

vore intresserad. 

H ”Det enda som vi har från ICA som ibland 

kan kännas som att det är lite för mycket 

med.. med produktsäkerhet och matsäkerhet. 

ibland kan det vara lite väl mycket..byråkrati 

och pappersarbete. […] I grund och botten 

så är ju det bra, men det kan bli lite mycket.” 

Handlaren upplever att 

det är lite väl mycket 

pappersarbete vad gäller 

produktsäkerhet. 

Målkongruens 

H ”I grund och botten så, så utgår vi alltid från 

att de ska vara godkända av Ica. Eh.. nu kan 

inte jag exakt hur den processen fungerar, 

men då får de fylla i nån slags blanket.. och 

sen får dom skicka in allting till ICA och sen 

godkänner dom så att allting står rätt till. Så 

vi litar ju väldigt mycket på ICA centralt att 

dom ska göra det jobbet åt oss. Vi.. känner 

ju inte riktigt att, vi har ju inte den 

kunskapen å den liksom.. kapaciteten att gå 

djupare och undersöka dom här företagen 

och se så att allting står rätt till, att dom 

sköter allting och lagar och allting, utan.. då 

gör ju ICA det åt oss då. Så.. så.. i grund och 

botten, det mesta det köper vi direkt från 

ICA och det vi inte köper från Ica, då ser vi 

till att det är ICA-godkända leverantörer. 

För då vet vi att då har vi vårt på det torra 

liksom.” 

Butiken litar på att ICA 

Gruppen kontrollerar 

sina leverantörer och 

slipper därmed även 

lägga ner resurser på att 

kontrollera 

leverantörerna själva. 

Strategi 
 

H ”Ja alltså, vi har ju fördelar med att ICA ju.. 

ICA gör ju mycket bra grejer centralt.. det 

gör dom ju.. så det är klart att det är en 

fördel för oss.. som jag sa, vi har ju 1400 

butiker, om alla butiker ska göra på sitt eget 

sätt.. det blir ju ganska svårt ju. Så det är bra 

att ha ICA som organisation i grund och 

botten som tar fram olika bra saker åt oss, 

inte bara hållbarhet, men.. överhuvudtaget. 

Eh… äe det är väl det.. för då har ju dom 

som sagt experter som sitter och jobbar med 

det… eh.. leverantörskoller å.. mer eller 

mindre dagligen med det. Så det är väl.. det 

är väl den fördelen vi kan ha.” 

Handlaren upplever 

stordriftsfördelar genom 

de aktiviteter som utförs 

centralt. De har tillgång 

till experter som arbetar 

med exempelvis att 

kontrollera leverantörer, 

så att alla 1400 butiker 

slipper göra det var och 

en. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

H ”Det har inte varit så jättemycket.. eh.. 

samarbete. Nu har vi dragit igång en eh.. en 

grupp i [region] här då.. som syftar till att 

jobba med energibesparingar..eh.. där vi 

samarbetar med nån statlig myndighet.. 

energimyndigheten. […] Det är som en liten 

benchgrupp för att se var kan vi spara energi 

i butiken och minska vår miljöpåverkan..så 

att det är väl det enda samarbetet som jag 

kan komma att tänka på i alla fall.” 

Butiken samarbetar med 

andra butiker i sin 

region för att spara 

energi och minska sin 

miljöpåverkan. 

Strategi 

H ”Vi gör ju vissa saker tillsammans eh.. det är 

ju inte jättemycket för sen är det..det blir ju 

väldigt mycket individuellt för det vill man 

ju gärna göra på sin egen marknad liksom.. 

till dom föreningar eller vad det nu kan vara 

som finns lokalt då.. men det är vad vi gör 

på maxi..jag menar eller ICA är ju med.. 

rosa bandet är ju en stor grej och sen har ju 

vi på maxi precis börjat med 

mustaschkampen bland annat..men.. nej inte 

så mycket annat som vi gör tillsammans 

butikerna emellan men det är mer centralt 

som vi gör då..” 

Butikerna vill agera 

individuellt i exempelvis 

frågor som rör sponsring 

av lokala föreningar och 

inte tillsammans med 

andra butiker. Däremot 

är de gärna engagerade i 

kampanjer som är ICA 

Gruppens initiativ. 

H ”Oftast så får hon ju tips, det kan ju vara 

från till exempel Svanen som vi är med i.. 

eller från Icas kvalitetscoacher eller nån.. 

hon har fått några grejer från det här 

eh..projektet med energi som vi är med i 

tillsammans med de andra butikerna.. så det 

är ju därifrån som hon får sina idéer..” 

Butikens miljöansvarige 

snappar upp idéer för 

hållbarhetsarbetet 

genom Svanen, 

kvalitetscoacherna och 

energiprojektet. 

H ”Ofta har ju personalen bra synpunkter och 

bra idéer. Nu har vi ju, vi har inte en 

förslagslåda i sig men vi har ju tavlor där 

nere där man får sätta upp 

förbättringsförslag, så vi försöker ju snappa 

upp sådana också. Ofta brukar det kanske 

vara av lite enklare karaktär som hjälper 

dom i sitt dagliga arbete. Jag kan inte 

minnas att det har varit nån sån, nån större 

grej, som har varit för miljön eller så.” 

Personalen kommer 

sällan med förslag 

beträffande 

hållbarhetsarbete. 

Aktiviteter 

H ”Vi har ju inte på våra 

ledningsgruppsmöten, vi har ju inte en 

stående punkt där vi pratar hållbarhet, det 

har vi ju inte. Utan det blir ju mer som, som 

olika projekt då. Ehhm, jag menar, kylan har 

ju varit ett sånt projekt och sen LED-

belysningen blir ett annat, Food to Change 

är ett så, nej det blir separata projekt, det blir 

det.” 

Hållbarhetsarbetet är 

projektbaserat. 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

H ” Uppföljning.. inget speciellt. Alltså, inte 

så.. dom, dom projekten vi drar igång, dom 

följer vi ju upp då. […] Det som är lätt att 

mäta.. Jag tänker energibesparingar, så har 

ju [namn] nåt system installerat i butiken så 

jag vet inte ens hur det fungerar. Hon har 

olika mätpunkter där hon kan se, direkt, 

olika sektioner i butiken, hur mycket el de 

förbrukar. Så då när vi har gjort nåra 

justeringar, jag vet att hon har satt timers på 

några kylar för att det inte ska gå lika länge 

och sånt där, då kan hon ju mäta det och se 

det direkt, ja på en kurva bara, att då går det 

ner. […] I början, när vi körde det här med 

lokala leverantörer, då följde vi upp det lite 

bättre, om kunderna handlade mer, det 

gjorde vi. Nu, nää.. nu gör vi det inte lika 

bra längre. […] vi följer ju upp sjukdagar, vi 

följer upp sjuklön, hur mycket sjuklön vi 

betalar ut” 

Butiken följer upp de 

siffror som är enkla att 

mäta, som till exempel 

energiförbrukning och 

sjukdagar. Saker som är 

svårare att mäta, som till 

exempel om kunderna 

handlar mer av lokala 

varor, följdes bara upp i 

början av projektets 

införande. 

Akiviteter 

H ”Vi har väl marknadsfört det här med att vi 

är kvalitetscertifierade litegrann. Men 

annars, nej, inte så mycket. Generellt tror jag 

nog man kan säga i butik, vi är ganska 

dåliga på att visa upp vad vi gör för bra 

saker, så är det ju. Vi gör mycket bra saker 

till vardags som vi kanske inte tänker på 

men vi visar inte upp det, tyvärr. […] Jag 

tror inte man tänker på det på samma sätt. 

Mycket av det vi gör det är ju så, det är det, 

det blir vardag liksom. Å sen, ja, då tänker 

man inte på att man kan visa upp det och att 

det kanske kan finnas intresse hos kunderna 

heller. Vi gör ju ganska mycket bra saker 

som sagt, men.. Jag tror inte man tänker på 

det bara. Det blir så mycket annat man vill 

kommunicera i butiken och så, så ja, det 

försvinner kanske litegrann i mängden.” 

Butiken har till viss del 

marknadsfört sin 

kvalitetscertifiering, 

men handlaren tycker att 

de är dåliga på att visa 

upp de bra sakerna de 

gör. Hen tror att det 

beror på att de inte 

tänker på vad de gör och 

att de inte reflekterat 

över att kunderna kan 

vara intresserade. Det 

finns även så mycket 

annat att kommunicera i 

butiken att de tänker att 

det kommer att 

försvinna i mängden. 

H ”Ehh intressenter.. nej men framförallt så är 

det ju utefter kunderna..vad kunderna vill 

ha..för så är ju det mesta vi gör, det är ju 

utefter kunderna.” 

Kunderna styr 

hållbarhetsarbetet. 

Mål/ 

Motivation 

 

 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

H ”Om vi tar till exempel matsvinnet som 

exempel så är det vi slänger i butik är ju en 

ganska liten del av det totala matsvinnet, 

merparten är ju ändå hemma hos 

konsumenten, och där tror jag i butik att vi 

kan bli mycket bättre på att informera 

konsumenten att lukta klämma känna smaka 

på produkterna. Man behöver inte slänga det 

bara för att datumet har gått ut, och tyvärr så 

är det ju många som tror det att så fort 

datumet gått ut då måste man slänga det, och 

så är det ju absolut inte. Så där tror jag att vi 

kan bli mycket bättre på det. Nej men så det 

är ju mer det, vi måste dra vårt strå till 

stacken, så är det ju.. Vi kan ju inte bara 

skylla på att det är konsumenterna som 

slänger mat hemma utan vi måste ju kanske 

lära konsumenten hur man ska göra.” 

Handlaren vill få 

kunderna att minska 

matsvinnet hemma, 

genom att lära dem att 

undersöka produkterna 

istället för att enbart 

kolla på datumet. 

Mål/ 

Motivation 
 

H ”Sen håller vi på och tittar på det här med 

ledbelysning är också en sån sak, vi har 

öppet 17 timmar om dygnet med gamla 

lysrör som drar mycket mer än ledbelysning 

då.. så där.. det är ju också en sån här som 

man skulle kunna få ner sin miljöpåverkan 

ganska radikalt. […] Vi har avvaktat 

litegrann, dels det är ju en jäkla stor 

investering sen är det ju så att när nånting är 

nytt så kostar det alltid mycket mer i 

början..sen kommer dom få ner priserna till 

en vettigare nivå samtidigt som man 

förbättrar ju..liksom effekten på lamporna 

också, så den blir ju bättre och bättre.. vi 

började ju titta på det.. det är nog en fyra 

fem år sedan och dom lamporna som dom 

gör idag är ju mycket effektivare och drar 

mindre ström än dom som dom hade för en 

fem sex år sen plus att dom kostar ju kanske 

ungefär hälften idag. […] Man måste ju göra 

den avvägningen, man vill ju inte bara göra 

för att det är bra för miljön, utan det ska ju 

även vara bra för kunden.. vi vill ju 

fortfarande ha samma belysning som vi har 

idag men vi vill ju att det ska vara 

miljöeffektivt också, det gäller att hitta den 

balansen.” 

Butiken vill byta ut sin 

belysning till LED, 

eftersom det skulle 

minska elförbrukningen 

radikalt, men de tycker 

att de produkter som 

finns på marknaden idag 

inte är prisvärda. De vill 

vänta och avvakta tills 

det kommer bättre 

produkter och till lägre 

kostnad. 

 

 



 
 

Resp. Meningsenhet Kondensering Kodord 

H ”Är det bra för kunden? Det är ju nästan det 

viktigaste. Och sen om det kan göra en 

miljöbesparing och eller en 

kostnadsbesparing för oss, det är väl det vi 

tittar på i första hand. Och är det positivt för 

alla tre, både för kunden och för butiken och 

för plånboken, ja, då är det väl bara att köra 

då. […] Förutsatt att vi har tid, beroende på 

hur stort det är då. Så vi har tid att göra det i 

butiken då.” 

Hållbarhetsarbetet styrs 

utifrån lönsamhet i 

första hand, kunden i 

andra hand och om det 

även är bra för miljön så 

genomför de det om 

tiden finns. Mål/ 

Motivation 

H ”Ja, som sagt det här Food to Change.. Och 

det blir ju ingenting som vi kommer se något 

resultat så som att vi spar några pengar, det 

är ju mer känslan att det känns ju bättre att 

dom här produkterna används än att vi 

slänger dem i komprimatorn.” 

Genom projektet Food 

to Change skänks maten 

bort och matsvinnet 

minskar. Butiken får 

inget betalt för maten, 

men det känns bra. 

 


