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Förord 
 

Vi har efter studier inom ekonomi på Mälardalens högskola funnit ett intresse för företags 

arbete med Corporate Social Responsibility (CSR). Detta är ett aktuellt ämne just nu och 

nyfikenheten på vad företag själva känner till om CSR gjorde det intressant att fördjupa sig 

inom ämnet. Då Oskar Dahlberg, som är en av författarna, är anställd inom Lidl sedan fem år 

tillbaka väcktes intresset för just livsmedelsbranschen. Under sin verksamma tid som 

ställföreträdande butikschef i Sala har Oskar sett Lidl genomföra stora förändringar och 

förbättringar genom ökat fokus på personalfrågor, t.ex. arbetsmiljö, personalpolitik m.m. 

men även hur företaget hanterar etikfrågor, t.ex. miljöfrågor, ursprungsmärkning m.m. i 

förhållande till både kunder och leverantörer i olika led.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till att göra denna uppsats möjlig. 

Vår handledare Carl G. Thunman på Mälardalens högskola för bra vägledning.  

Opponenter och uppsatsgruppen som kommit med goda råd och bra kritik. 

Tack till Helena Erlingsjö, HR-chef Lidl Sverige KB, Martin Jarstål, informationschef Lidl 

Sverige KB, samt Robin Junhede, medarbetare ICA, som ställt upp att svara på frågor.  

Tack även till Kata Blom, jur. kand. som ställt upp och stöttat oss under våren.  

TACK! 

           Sara Andersson  

    Oskar Dahlberg 

 

 Västerås 2011-06-09 
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1. Inledning 

Inledningen kommer behandla bakgrunden till ämnesvalet samt ge en kortare 

presentation av de i uppsatsen aktuella företagen. Kapitlet belyser även syftet med 

uppsatsen. 

Synsättet på CSR, eller hållbar utveckling som många företag väljer att kalla sin CSR-

tillämpning, har utvecklats markant sedan begreppet fick sitt genomslag 1987. Till en början 

såg man inte på långsiktiga lösningar och miljöproblemen ansågs som lösta då det inte 

längre syntes. Exempelvis byggdes längre skorstenar för att få bort smutsig rök så långt som 

möjligt. När det handlar om hållbar utveckling och dess vision idag anses inte problemet löst 

bara för att det inte syns just här och nu. (Corell & Söderberg, 2007, ss. 19;70-71) En annan 

skillnad som kommit med utvecklingen är att det på senare tid har uppkommit ett flertal 

ideella och offentliga organisationer, vilka jobbar med frågor rörande företagens CSR-

tillämpning. Dessa organisationers idé är att få företag att utvidga sin syn på sitt ansvar för 

samhället. Trots detta arbete finns ingen tydlig bild över hur långt ansvaret för samhället 

egentligen sträcker sig. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, s. 17) 

Samhällsutvecklingen har lett fram till att företag idag har en framträdande roll i samhället. 

Dess stora inverkan på omgivningen har därför resulterat i ett ökat ansvar för både 

produkter och tjänster. Omgivningens krav på företag att ta ett större samhällsansvar har 

tvingat fram strategier hos företagen för att hantera dessa krav. Corporate Social 

Responsibility (CSR) syftar till företagens sociala ansvar och kraven handlar t ex om hur 

företag bör minska dess påverkan på miljön, samt att de bör förebygga att exempelvis 

barnarbete förekommer i företagets produktionsled. (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008, 

s. 17) 

CSR uppges inte enbart gynna miljö och samhälle utan företagen kan även använda sig av 

CSR för att förbättra sin image bland konsumenter och intressenter. Dock ställer sig många 

frågan om CSR kan bygga ett värde för företag och aktieägare (Grankvist, 2009). I en artikel 

listas fem orsaker till varför företag väljer att införa en CSR-policy. Dessa orsaker är; en 

förbättrad image, motivera anställda, särskilja sig från konkurrenter, långsiktig ekonomisk 

fördel, samhällsengagemang och viljan att stå för samhällets värderingar och principer. Dock 

finns en risk vid denna tillämpning. Företag försöker profilera sig som ansvarstagande drar 

till sig mycket uppmärksamhet från media och förväntningarna på företaget höjs betydligt. 

Företag måste därför välja hur långt deras CSR-engagemang ska sträcka sig och hur det ska 

utnyttjas av organisationen (Boogaard, 2002, ss. 26-28). Enligt Grankvist gäller det att hitta 

en balans mellan den privata och offentliga sektorn. Först då kommer det vara möjligt för 

företag att nå framgång med CSR. 

Maria Piacentini (2000) undersökte redan år 2000 vad det är som motiverar företag att 

engagera sig i CSR. Hennes undersökning visade att företag är ute efter att hitta en balans 

mellan lönsamhet, konsumenters behov och samhällets intresse, dvs. det som är bra för 
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samhället är bra för företagets lönsamhet. Piacentini påstår att konsumenter i stor 

utsträckning anser att företag arbetar med CSR enbart för att bygga upp ett gott ryckte 

(Piacentini, 2000, s. 461). 

Geoffrey P Lantos (2001) menar dessvärre att allt för många företag, ur ett CSR-perspektiv, 

endast arbetar med marknaden och dess produkter. Detta leder till att den sociala delen av 

CSR försummas. Företagets huvudsakliga uppgift är att verka för ekonomisk lönsamhet 

gentemot aktieägarna. Satsningar på att utvidga ett socialt ansvarstagande utan därefter att 

kunna påvisa en direkt ekonomisk vinning leder ofta till att sådana engagemang bordläggs. 

(Lantos, 2001, ss. 595-596)  

1.2 Studiens tre företag 

Coop, ICA och Lidl är samtliga verksamma inom livsmedelsbranschen och tillämpar CSR, i 

både olika omfattning och med olika metoder, inom respektive organisation. 

1.2.1 Coop 

Coop ägs av Kooperativa Förbundet (KF) vilken är en konsumentförening med 760 butiker 

runt om i Sverige (KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 7). Coop har valt att kallat sin CSR-

tillämpning för hållbar utveckling. De anser att en långsiktig hållbarhet är en viktig del i 

företagets affärsidé (Coop, 2011). Drivkraften för arbetet med CSR och mot en hållbar 

utveckling anses bero på uppdraget att skapa en ekonomisk nytta och hållbar konsumtion. 

Uppdraget kommer från företagets ägare, dvs. tre miljoner medlemmar. Coop har nio 

målområden varav de viktigaste anses vara klimatfrågan, ett hållbart sortiment, nöjda 

medarbetare och stöd till fattigdomsbekämpning. Alla målområden följs upp och säkerställs 

med hjälp av nyckeltal. Den övergripande policyn för hållbar utveckling beslutas på 

styrelsenivå medan operativa mål och övergripande styrning sker på koncernledningsnivå (S. 

Eklund, e-postkontakt, 2011-05-02). 

1.2.2 ICA 

ICA är verksamma i stora delar av Norden, samt Estland, Lettland och Litauen med totalt 

2200 butiker. ICA har, precis som Coop, valt att kalla CSR-tillämpningen för hållbar 

utveckling. De anser att arbetet med CSR är en förutsättning för lönsamhet och tillväxt. (ICA-

koncernens årsberättelse, 2010, ss. 8-9). ICA har tagit fram ett koncept för hållbar utveckling 

och CSR, detta koncept benämns ICA:s Goda Affärer. Detta koncept handlar exempelvis om 

att minska företagets miljöpåverkan, bl. a genom att byta till energieffektiva kyl- och 

frysanläggningar.  

De övergripande målen med verksamheten handlar om att ICA ska drivas med lönsamhet, 

kundernas behov ska gå först, det ska finnas mångfald, medarbetarna ska kunna utvecklas, 

öppenhet både gentemot omvärlden och internt är viktigt och företaget ska arbeta för en 

god miljö och hållbar utveckling. (ICA, 2011) 
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1.2.3 Lidl 
Inom Lidl styrs i huvudsak CSR genom huvudkontoret i Tyskland (H. Erlingsjö, e-postkontakt, 

2011-04-07). Lidls CSR kan sammanfattas som att kunden ska få betala ett så lågt pris som 

möjligt. Lidl arbeter med CSR under benämningen ansvar och miljö. Till skillnad från ICA och 

Coop får varje enskild butik leveranser från endast en lastbil istället från flera olika 

leverantörer. Detta, precis som låg energiförbrukning och enkel butiksinredning, leder till att 

företaget kan hålla lägre priser än sina konkurrenter (Lidl Sverige KB, 2011). 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan olika metoder att 

tillämpa och genomföra CSR. Genom att uppsatsen fokuserar på vissa brister inom CSR kan 

ett underliggande syfte sägas vara utbildande såtillvida att det i uppsatsen även lämnas 

förslag till förbättringar inom CRS-verksamheter. 

Syftet med studien är att jämföra Lidls, Coops och ICA:s CSR-policy. Uppsatsen redogör för 

likheter och skillnader i praktisk tillämpning av CSR. Genom att använda Lidl som exempel 

utmynnar uppsatsen ut i både tankar kring och förslag på hur de kan utveckla arbetet med 

CSR. 
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2. Metod  

Detta kapitel behandlar studiens uppkomst och varför de valda företagen varit intressanta 

i en jämförelse. Vidare kommer beskrivas hur författarna gått tillväga för att slutligen nå 

ett resultat. 

2.1 Urval 

Inför jämförelsen har tre företag inom livsmedelsbranschen valts ut. Dessa är ICA, Coop och 

Lidl. De valda företagen arbetar alla med CSR-frågor och ses därför som intressanta objekt 

att jämföra. 

Valet av företag grundar sig i en undersökning gjord av Sustainable Brands (2011) där 

svenska konsumenter fick uppge vilket företag de ansåg vara mest hållbart i miljöfrågor. I 

undersökningen kom Coop på första plats, ICA på andra plats och Lidl hamnade utanför 

undersökningen. Detta gjorde framförallt Coop och Lidl intressanta att jämföra. (Sustainable 

Brands, 2011) 

År 2007 uppdagades den s.k. köttskandalen inom ICA-koncernen. Butiker anklagades för att 

märka om och senarelägga utgångsdatumet på färs. (Dahlin, 2007) Trots att denna ”skandal” 

fick mycket uppmärksamhet i media kom ICA på en andra plats i den ovan nämnda 

undersökningen. Detta gjorde även ICA intressant i jämförelsen och valdes därmed ut för att 

bli ett av uppsatsens exempelföretag. 

2.2 Informationssamling  

Examensarbetet inleddes med en förundersökning inom ämnet CSR och 

livsmedelsbranschen. Primär- och sekundärkällor söktes på Mälardalens högskolebibliotek 

och dess databas, samt på stadsbiblioteket i Västerås. Även sökmotorn Google har använts. 

Sökstrofer som ”Retail CSR food store”, ”Lidl/ICA/Coop CSR social” har använts. Denna 

förundersökning gjordes för att finna tidigare arbeten och forskning inom ämnet.  

Ytterligare information har samlats från respektive företags webbplats för att få en blid över 

hur de valt att kommunicera sin CSR-tillämpning till konsumenter och intressenter. Även 

företagens årsredovisningar har granskats. ICA och Coop har dessutom utarbetade 

hållbarhetsredovisningar vilket visar deras ståndpunkter inom hållbarhet och CSR. Dessa har 

varit relevanta källor i studien. 

Informella källor har använts i form av e-postkontakt med Helena Erlingsjö, HR-chef Lidl 

Sverige KB (2011-04-07). Även Martin Jarstål, informationschef Lidl Sverige KB, har 

kompletterat med information via e-post (2011-05-20). En personlig intervju har genomförts 

med Robin Junhede, medarbetare ICA (2011-05-10). Kontakterna har tagits i syfte att ställa 

kompletterande och/eller klargöra frågor (se bilaga 2). 

Då Oskar Dahlberg är anställd på Lidl kan hans objektivitet ifrågasättas, dock fungerar 

medförfattaren som en motpol till detta och uppsatsen kan ändå hållas objektiv. 
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2.3 Tillvägagångssätt 

Utifrån de forskningar som gjorts inom CSR samt CSR inom livsmedelindustrin har en modell 

utformats. Detta har gjorts för att förtydliga och ge en lättöverskådlig bild av de delar inom 

CSR företag arbetar med. Utifrån denna modell har företagens CSR-tillämpning jämförts för 

att nå fram till likheter och skillnader i deras arbete. För att sedan få en överskådlig bild av 

jämförelsen har en matris utformats vilken visar på företagens olikheter.  
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3. Utformning av modell 

Detta kapitel tar upp de teorier vilka ligger till grund för jämförelsen mellan företagen. 

Utifrån dessa teorier har en CSR-modell utformats; MRG-modellen. 

3.1 Motiv för en CSR-tillämpning 

Att integrera CSR i organisationen är inte något företagen gör för att det anses vara en praxis 

inom branschen. I exempelföretagens fall har CSR integrerats för att det kan stärka 

relationen med anställda, konsumenter och intressenter. På lång sikt kan även CSR ge en 

ekonomisk fördel. Företagens CSR-tillämpning kan vara riktad mot olika grupper, exempelvis 

aktieägare, investerare eller politiker hellre än till enskilda konsumenter. Oavsett vilken 

målgrupp företagets CSR riktas mot finns olika motiv för varför företag tillämpar CSR i 

organisationen. (Jones, Comfort, & Hillier, 2005, s. 47) 

Peter Jones et al (2005, s. 423) har tidigare bedrivit forskning inom CSR som handlat om 

brittiska detaljhandelskedjor. Resultatet av forskningen har visat att företag i Storbritannien 

inriktat sig på fyra olika aspekter, eller tillämpningar, av CSR. De tillämpningar som tas upp 

är: marknad, arbetsplats, miljö och samhälle. Dessa fyra delar är uppdelade i interna och 

externa motiv. De nämner även att företag i stor utsträckning utarbetat egen praxis om CSR-

tillämpning (Jones P. , Comfort, Hillier, & Eastwood, 2005, ss. 424-235).  Även Grankvist 

(2009, s. 17) har delat upp CSR-tillämpningen i fyra delar, vilka han kallar för 

ansvarstaganden. Det ekonomiska, sociala, miljömässiga samt det etiska ansvarstagandet. 

3.1.1 Interna motiv 

Arbetsplats: Denna del handlar om att visa ett engagemang för sina anställda. En 

förutsättning för att nå framgång i ett företag är att ha välmående anställda. Att vara mån 

om sina anställda innebär att företaget tar del i frågor som rör utbildning och utveckling, 

jämlikhet, mångfald, hälsa, säkerhet, rekrytering samt pension. Företaget måste även ta 

ansvar för att de anställda har ett välbalanserat arbetsliv. (Jones, Comfort, & Hillier, 2005, ss. 

50-51) 

Miljö: Miljö har länge varit den största och viktigaste frågan för företag att arbeta med. Miljö 

handlar om hur företagens agerande påverkar miljön och hur de kan minska slitaget på den. 

Frågor hur energiförbrukning och miljöfarliga utsläpp ska minskas har varit stora 

problemområden länge, inte minst på grund av de nyetableringar företag behöver göra för 

att inte förlora marknadsandelar. (Jones, Comfort, & Hillier, 2005, ss. 46-48) 

3.1.2 Externa motiv 

Marknad: Jones et al (2005, ss. 48-50) beskriver marknaden utifrån ytterligare fyra pelare; 

etiskt handlande, lokalt tillverkade produkter, livsmedelssäkerhet och djurskydd. Etiskt 

handlande innebär mer direkt hur företagen behöver ta ansvar för leverantörer och dess 

anställda. Exempelvis bör företaget i fråga betala ett acceptabelt pris till leverantören. Lokalt 

tillverkade produkter är viktigt för den lokala tillväxten där företag som konsumenter kan 

främja den lokala tillverkaren. Livsmedelssäkerhet handlar om en av de viktigaste aspekterna 
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då det handlar om hur företagen upplevs av konsumenterna. Jones et al (2005) menar att 

det är viktigt att konsumenterna är helt tillfredställda med de produkter de konsumerar. 

Ansvarsområdet innefattar tillverkningstillfället, transporten, produktplacering, 

produktmärkning samt försäljningssteget. Avseende djurskyddet har Jones dragit slutsatsen 

att det är en mindre andel av de brittiska storföretagen som har satsat fullt ut på 

djurskyddet. Ett exempel på ett utarbetat djurskydd är hur konsumenter kan välja mellan 

ägg från frigående eller burhöns. Dock finns det brister i kontrollen av denna varugrupp 

precis som i köttindustrin. (Jones, Comefort, & Hillier, 2005, ss. 48-50) 

Samhälle: Detaljhandlare har idag ett stort inflytande på samhället där de verkar. Vad de gör 

för åtaganden kan ses i företagens CSR-rapporter. Det vanligaste sättet att bidra till 

samhället är genom välgörenhetsbidrag till både lokala och nationella organisationer. (Jones, 

Comefort, & Hillier, 2005, ss. 51-52) 

3.1.3 CSR-motiv enligt Grankvist – Fyra ansvarstaganden 

Ekonomiskt ansvarstagande: Detta ansvarstagande handlar om att ta ansvar över bl a 

aktieägare som får avkastning på investerat kapital, detta görs genom att driva en 

verksamhet med vinst. Företag har även ett ekonomiskt ansvar för personal och samhälle. 

(Grankvist, 2009, ss. 41-83) 

Miljömässigt ansvarstagande: I denna del tar Grankvist (2009, ss. 41-83) precis som Jones et 

al (2005, ss. 46-48) upp miljöfrågor som bland annat välorganiserade transporter, 

miljömärkta varor samt minskad elförbrukning. Inom miljöfrågorna är det viktigt att tänka i 

ett större perspektiv. Detta för att inte bara se den aktuella produkten i användning, utan 

även vad som hänt innan produktionen av varan och vad som kommer ske efter den 

konsumerats. (Grankvist, 2009, ss. 41-83) 

Socialt ansvarstagande: Att trivas på jobbet är viktigt för att kunna utföra ett effektivt 

arbete. Det sociala ansvaret handlar om att ta hänsyn till sina medarbetare. Inte bara sina 

egna anställda utan även leverantörer och dess anställda, samt konsumenter. (Grankvist, 

2009, ss. 99-113)  

Etiskt ansvarstagande: Om de tidigare delarna syftar till åtgärder företag kan tillämpa för att 

ta diverse ansvar, syftar det etiska ansvarstagandet till hur företagen genomför dessa 

åtgärder. Detta grundar sig i moralen som finns hos människan och därmed även hos 

företagen. (Grankvist, 2009, ss. 149-160) 

3.2 Riktlinjer och förhållningsprinciper inom CSR 

Vid en tillämpning av CSR kan det finnas oklarheter kring vad som är nödvändigt att ta upp 

beroende på till vem och vad CSR-tillämpningen är riktad. Att använda sig av riktlinjer och 

principer i samarbete med exempelvis en välgörenhetsorganisation gör att företaget, 

gentemot konsumenten, når en sorts legitimitet. Det är dessutom lättare för intressenter 

utanför organisationen att se hur företaget står i många sociala och etiska frågor. När sedan 
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hela CSR-tillämpningen ska redovisas upprättas en så kallad hållbarhetsrapport där 

företagets åtaganden kan mätas. (Riktlinjer för hållbarhetsutveckling, 2000-2011) 

Global Compact är ett företagsinitiativ från Förenta Nationerna (FN) vilket startades av Kofi 

Annan under början av 2000-talet (UNHCR, 2011). Ett företag anslutet till Global Compact 

måste följa tio globalt accepterade principer (se bilaga 1) vilket ska främja mänskliga 

rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, miljö och antikorruption.  (UN Global Compact Office in the 

World Economy, 2011). 

Anslutna företag förväntas följa och implementera Global Compacts principer till 

ledningsnivå för att kunna bygga sin dagliga verksamhet och företagskultur utifrån dessa. 

Dessutom ska företagen sammanföra en hållbarhetsrapport för att påvisa hur de har 

implementerat principerna och hur hållbarhetsarbetet gått under det gångna året. (UN 

Global Compact Office in the World Economy, 2011) 

Det mest förekommande är att företag använder sig av GRI:s riktlinjer och ramverk när det 

kommer till redovisningsmetod. Dessa riktlinjer handlar om att företag ska arbeta mot en 

hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling innebär ”tillfredsställa dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Syftet med 

att använda GRI:s riktlinjer är att öka jämförbarheten mellan företag. Transparens är också 

viktigt för intressenter, dvs. andra företag, anställda, frivilligorganisationer, investerare och 

revisorer. Genom att samla experter från intressegrupperna har GRI sammanställt ramverket 

vilket idag resulterat i att trovärdigheten i ramverket blivit accepterat. (Global Reporting 

Initiative, 2006, s. 2) Hållbarhetsredovisningen är ett redskap vilket ska ta upp ekonomisk, 

social och miljömässig påverkan, både positiv som negativ. (Global Reporting Initiative, 2006, 

s. 3) 

3.3 Genomförande 

Grafström med flera (2008, s. 61-63) har gjort iakttagelsen att företag i de flesta fall väljer att 

lägga CSR-ansvaret på ledningsnivå, exempelvis personalavdelningen. Att centralisera 

ansvaret till högre nivåer leder till att CSR-frågor inte får det genomslag bland den personal 

kunden möter, det vill säga butikspersonalen. De kan med andra ord mer sällan svara på 

frågor från kunden rörande samhällsansvar. Det kan handla om företagets ståndpunkter i allt 

från det ekonomiska ansvaret till det etiska ansvaret. (Frostenson, Helin, & J, 2010, s. 48) 

Frostenson (2011, ss. 52-56) diskuterar hur vida ansvarsstrukturer i företag främjar eller 

hämmar medarbetarnas möjligheter att kommunicera företagets ståndpunkter i 

ansvarsfrågor. Han menar att många medarbetare har svårt att sätta sig in i rollen för att på 

ett korrekt sätt förmedla företagets ansvarsområden samt åtaganden och förklara dessa för 

exempelvis en kund. Dock medger Frostenson att det inte finns grund för att medarbetaren 

ska kunna eller behöva ta på sig hela ansvaret för vad företaget sysslar med. Däremot 

diskuterar han att det kan vara en viss tillfredställelse för en medarbetare att kunna 

kommunicera företagets CSR-tillämpning på ett korrekt sätt. 
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Motiv

Externt

Marknad

Samhälle

Ekonomiskt
ansvarstagande

Internt

Arbetsplats

Miljö

Riktlinjer

Global 
Compact

GRI
Egen

utveckling

Genomförande

Decentraliserat Centraliserat

Att decentralisera beslutsfattandet inom ett företag har visat sig leda till att medarbetarna i 

de lägre leden känner att de får en mer betydelsefull funktion. Detta i sin tur leder till ökad 

arbetslust och en känsla av att det går att förändra hur saker fungerar inom företaget 

(Frostenson, Helin, & J, 2010). I exempelföretagen finns olikheter och likheter i hur 

beslutsfattandet går till. Coop och ICA har exempelvis valt att decentralisera beslutsfattandet 

till en lägre nivå, medans Lidl har sitt beslutsfattande på koncernnivå i Tyskland. (H. Erlingsjö, 

e-postkontakt, 2011-05-02) Syftet med decentralisering är att komma närmare kundkretsen 

vilket uppnås då delar av beslutsfattandet kan avgöras på en lägre nivå, exempelvis 

butiksnivå. Detta har visat sig leda till ett högre engagemang hos den anställda då denna 

dessutom kan svara på kundernas frågor på ett mer tillfredställande sätt. (Frostenson, Helin, 

& J, 2010) 

Nedan visas den modell som har skapats utifrån ovan nämnda teorier. Utgångspunkterna 

Motiv, Riktlinjer och Genomförande har gett upphov till modellens namn, MRG-modellen. 

Modellen visar en kombination av de delar som tidigare nämnts. Det miljömässiga ansvaret 

har tagits bort, då denna går hand i hand med miljö under interna motiv. Det ekonomiska 

ansvarstagandet har lagts in som ett internt motiv, medans det sociala och det etiska 

ansvarstagandet går in både som externt och internt motiv. Under rubriken riktlinjer har 

underrubriken ”Egen utveckling” lagts till. Detta för att modellen ska matcha även med 

företag som inte använder sig av Global Compact och GRI, som exempelvis Lidl.  

Figur 1 – MRG - CSR inom livsmedelsbranschen [Författarna 2011] 

MRG-modellen 

Socialt och etiskt 

ansvarstagande 
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4. Företagens CSR-tillämpning 

Kapitel fyra kommer utifrån tidigare nämnda teorier och teori-modell beskriva hur de tre 

valda företagens CSR-arbete ser ut idag.  

4.1 Coops CSR-tillämpning 

4.1.1 Arbetsplats 

Coop tillämpar en medarbetarundersökning vartannat år med fokus på hur väl de anställda 

trivs på arbetsplatsen. Coop har som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i 

branschen med ett riktmärke på 70 % nöjdhet. Den senaste underökningen från 2010 visade 

att 76 % av de anställda var nöjda med sin arbetssituation. Vidare tar undersökningen upp 

vilka arbetsmoment de anställda anser behöver uppmärksammas och förbättras. Den förra 

undersökningen från 2008 visade att tre områden var i behov av förbättring; kompetens, 

ledarskap och kultur. Dessa tre fokusområden visade sig ha blivit förbättrat efter 2010-års 

undersökning. Under 2010 framställdes även en personalhandbok vilken ska ge 

medarbetarna inom koncernen en förtydligad överblick över företagets policy och riktlinjer. 

Andra viktiga aspekter angående arbetsplatsen har handlat om arbetsmiljö där utbildning 

om riskbedömning har ingått. (KF Verksamhetsberättelse, 2010, ss. 55-57) Utöver 

handboken kommer även en e-utbildning startas vilket ska ge medarbetarna kunskap om 

företagets uppförandekod och hållbarhetsutveckling. Företaget anser att detta ska leda till 

att de utjämnar kompetensglapp och i slutändan leda till marknadens bästa butikssäljare. (KF 

Verksamhetsberättelse, 2010, s. 37) 

 4.1.2 Miljö 

Coop sammanställer varje år olika mål för hur miljöarbetet ska gå till inom företaget. 

Ledningen anser att den absolut viktigaste frågan inom livsmedelsbranschen är klimatfrågan. 

För 2020 har Coop ett mål där Coop ska vara helt klimatneutral vilket innebär att de ska 

klimatkompensera för alla sina utsläpp av växthusgaser. Dessutom ska de till samma period 

ha minskat sina utsläpp med 40 %. Den största källan till utsläpp är transporterna till och 

från butikerna och under 2010 minskade hela koncernens klimatpåverkan med 44 %.  I 

dagsläget ligger fokus på hur att effektivisera energiåtgången av kyl- och frysanläggningarna. 

(KF Verksamhetsberättelse, 2010, ss. 43-44) Coop menar att det är svårt för ett enskilt 

företag att göra sådana förbättringar och har därför upprättat ett samarbete med Telge Kraft 

för att komma åt dess kompetens och tillsammans komma fram till kostnadseffektiva 

lösningar. (KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 46) Trots detta står ändå företagets 

försäljning och logistik endast för en bråkdel av den totala miljöpåverkan från livsmedel. Den 

största delen står istället tillverkningen av livsmedelsvaror för. Flertalet företag anser att det 

den egna verksamheten ansvaret sträcker sig men Coop ser på detta ur ett djupare 

perspektiv och anser inte att de kan begränsa sitt ansvar till den egna verksamheten. Coop 

agerar för att effektivisera denna process för att på så sätt minska miljöslitaget. (KF 

Verksamhetsberättelse, 2010, s. 44)  
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Angående matavfall kommer det största massan från hushållen och inte från butikerna. 

Coop menar att alla livsmedelskedjor har ett ansvar att se till att detta minskar då produkter 

har framställts, förädlats och transporterats i onödan för att sedan slängas. Coop agerar då 

genom att berätta för konsumenter hur de ska göra när de handlar; planera matinköp och 

kunskap om hantering av matvaror. Inom livsmedelsföretag finns det två orsaker till att 

matvaror slängs då beställningsmängder i rätt proportion är svåra att genomföra och 

utgånget datum passeras. Den förstnämnda orsaken är svårdefinierad då detta bygger på 

konsumenters köpmönster vilka är svåra att förutse. Konsumentföreningen Stockholm har i 

samarbete med Coop tagit fram ett koncept vid namn ”Släng inte maten” där de förklarar 

hur konsumenter kan förvara matvaror längre än till utgångsdatumet. (KF 

Verksamhetsberättelse, 2010, s. 49) 

4.1.3 Samhälle 

KF och Coop arbetar för hållbar utveckling, både lokalt och globalt, i samhället. Under 2010 

samlade de in 23 000 000 kronor till Kooperation Utan Gränser, vilka jobbar för en rättvis 

värld utan fattigdom. KF och Coop stödjer gärna organisationer vilka jobbar för 

hållbarutveckling och de har dessutom infört Änglamarkspriset vilket är en organisation som 

”syftar till att ge välförtjänt uppmärksamhet och uppmuntran till personer som gör 

förtjänstfulla insatser för miljön” (Änglamarkspriset, 2011). Varje år är det olika teman för att 

kunna få priset. 2011 handlar det om resurshushållning. (Coop.se, 2011) 

 4.1.4 Marknad 

Eftersom Coop är en livsmedelskedja innebär det att företaget i huvudsak distribuerar varor 

vilka är tillverkade av andra företag. Ett problemområde är hur företaget ska kontrollera sina 

leverantörer så att de lever upp till den standard de kommit överrens om. Coop har under 

2010 tillämpat sin uppförandekod i samtliga avtal med nya leverantörer vilket innebär att de 

nya leverantörerna måste följa Coops principer och riktlinjer för att ens kunna handla med 

dem (KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 37). Uppförandekoden stäcker sig på många 

punkter långt utöver det som är lagstadgat. Leverantörerna får ofta utstå granskning i form 

av revisioner och enkätundersökningar för att visa att de lever upp till kraven (KF 

Verksamhetsberättelse, 2010, s. 55). Coop är störst gällande försäljning och sortiment av 

ekologiska och miljömärkta produkter. De har också krav på sina leverantörer att djuren ska 

få utlopp för sitt naturliga beteende. För att göra detta tydligare har dessa produkter fått 

KRAV-märkning (KF Hållbarhetsredovisning, 2010, ss. 15-17). Coop tar också avstånd från 

oetiskt handlande. De samarbetar därför med Intercoop vilka är en inköpsverksamhet som 

kontrollerar varor från utlandet innan de kommer till exempelvis Sverige. I några fall 

upptäcktes barnarbete vilket ledde till att inköp omedelbart upphörde från dessa fabriker. 

De allra vanligaste problemen bland de icke godkända fabrikerna handlar om bristfälliga 

ledningssystem, arbetstider, lönefrågor och arbetsmiljöfrågor. Etiska riktlinjer för 

finansförvaltning har också tagits fram då Coop tar avstånd från att investera i bolag vilka 

bryter mot internationella konventioner exempelvis FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter. (KF Hållbarhetsredovisning, 2010, ss. 22-23) 
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4.1.5 Ekonomiskt ansvarstagande  

Coop ägs av sina drygt 3 miljoner medlemmar vilka till största delen är kunder. Företagets 

ägare har ett ekonomiskt intresse i verksamheten vilket resulterat i att de införts en sorts 

återbäring på investerat belopp, dvs det belopp kunderna har handlat för. Beloppet är upp 

till 5 % av det totala investerade beloppet. Detta återbäringsprogram, vilket lanserades 

under 2010, har varit upphov till att fler medlemmar tillströmmat. Under 2010 har cirka 

154 000 nya medlemmar registrerats. Förutom återbäring riktar även företaget speciella 

kampanjer till dess medlemmar snarare än till kunder i allmänhet. (KF 

Verksamhetsberättelse, 2010, ss. 53-54) 

  4.1.6 Socialt- och etiskt ansvarstagande 

KF och Coop anser att deras medarbetare är den främsta källan till att företaget lyckas med 

sin verksamhet. Företaget tycker att det är viktigt att jobba med motivering och engagemang 

bland sina anställda och har därför startat en kompetensinventering bland chefer och 

medarbetare. Syftet med en sådan inventering är att få alla medarbetare att arbeta mot 

samma mål och få känna delaktighet i den dagliga verksamheten. Detta leder till att den 

enskilda medarbetaren känner att han eller hon kan påverka företaget samt ser i vilken 

riktning företaget går mot. (KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 55)  Precis som beskrivet i 

punkt 4.2.1 är Coops mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren har företaget infört en 

ledarskapsprocess vilken har syftet att behålla, lyfta fram och identifiera duktiga 

medarbetare inom koncernen. I denna process utvärderas och värderas medarbetarna för 

att kunna erbjudas en karriär inom företaget, både inom chefspositioner och 

nyckelbefattningar. Detta menar företaget ska säkerställa en hög kompetensnivå för 

framtiden. (KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 56) 

Företaget har en policy angående god arbetsmiljö där lägre sjukfrånvaro prioriteras och hur 

de kan arbeta för att minska rånrisken i butikerna. Det första åtagandet handlar om att bli 

det ”friskaste företaget i branschen”. Den totala sjukfrånvaron är cirka 4,2 % idag vilket är en 

minskning med 40 % vid en summering gjord 2008-2010. För att uppnå sitt mål har företaget 

tagit hjälp av kvalificerad rådgivning för att kunna följa upp och skapa åtgärdsprogram för de 

anställda. Arbetsmiljön i företaget är också en viktig aspekt av hur sjukfrånvaron kan 

minskas. Det handlar om riskbedömning i butik och lager för att undvika arbetsskador vilket 

Coop också har ett nollvisionsmål. Dock ökade skadorna relaterade till arbetet från 182 

stycken till 196 stycken mellan 2009 och 2010. En åtgärd koncernen anser viktig i arbetet 

mot ett friskare företag handlar om att ge medarbetarna rätt till friskvård i form av 

subventioner. Under 2010 visade det sig också att rån mot butikerna minskade från 40 

stycken till 22 stycken 2010 vilket har varit en följd av ett bättre kontanthanteringssystem. 

(KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 57) 
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 4.1.7 Riktlinjer 

Coop utarbetar precis som ICA sin CSR-policy genom Global Compact. KF sammanställer en 

hållbarhetsredovisning varje år vilken tar upp de mål som är fastställda för den operativa 

styrningen inom organisationen. KF:s hållbarhetsredovisning tar upp områdena miljö, 

kunder, ägare, medarbetare, leverantörer, affärspartners och samhälle. För andra året i rad 

rapporterar KF enligt GRI:s riktlinjer och ramverk. De tar dessutom upp Global Compacts tio 

förhållningsprinciper. (KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 65) 

 4.1.8 Genomförande 

Varje medlem har rätt till en röst i föreningen. Varje år får medlemmarna rätt till att besluta 

om verksamhetsinriktning och de kan även påverka utseendet på butiken de handlar i. Själva 

företaget har delats upp i distrikt där medlemmarna kan välja vilka de vill ha i styrelsen för 

respektive konsumentförening. (KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 53) CSR-tillämpningen 

inom Coop har efter ett stämmobeslut 2007 förflyttats till konsumentföreningarna och dess 

medlemmar. (KF Verksamhetsberättelse, 2010, s. 70) 

 4.2 ICA:s CSR-tillämpning 

4.2.1 Arbetsplats 

ICA arbetar med riktlinjer inom frågor som rör jämställdhet, mångfald och utbildning. Detta 

kräver ett tydligt ledarskap och ett arbete som motiverar anställda på lång sikt. En god 

arbetsmiljö anser ICA skapas tillsammans med alla medarbetare. Goda beteenden leder till 

en trygg och säker arbetsmiljö. Vid ohälsa satsar företaget på att sätta in en tidig 

rehabilitering för att förbättra hälsan hos medarbetare och för att dra ner på 

rehabiliteringskostnader. Ett av ICA:s framtidsmål är att höja kvalitén på företagets 

medarbetarsamtal samt att öka antalet dessa. Under 2010 hade 76 % av företagets anställda 

haft ett medarbetarsamtal. (ICA-koncernens årsberättelse, 2010, ss. 38-39) 

4.2.2 Miljö 

ICA anser klimatfrågan vara en av de viktigare frågorna ur miljösynpunkt. Företaget har ett 

mål vilket går ut på att minska företagets utsläpp med 30 % till 2020, räknat från år 2006. För 

att förverkliga detta mål sätts lock och dörrar på frys- och kylanläggningar, företaget 

använder energieffektiv belysning och transporter planeras för att nå effektivitet. Mellan 

fyra och fem lastbilar från olika leverantörer lämnar varor varje dag (R. Junhede, personlig 

intervju, 2011-05-10). ICA arbetar också med att minska matsvinnet i butiksleden. I deras 

årsberättelse kan utläsas att försöker ta vara på råvaror genom att bl.a skänka till 

välgörenhet. (ICA-koncernens årsberättelse, 2010, s. 23)  
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4.2.3 Samhälle 

ICA samarbetar med flertalet välgörenhetsorganisationer som själva jobbar för att bidra till 

ett bättre samhälle. I ICA:s årsberättelse för 2010 kan anges att några av dessa 

organisationer är World Childhood Foundation, Cancerfonden/Rosa Bandet, Röda Korset 

samt Världsnaturfonden. ICA stödjer dessa organisationer genom att samla in pengar 

tillsammans med sina kunder. Vidare har ICA ett samarbete med Glada Hudikteatern och 

deras projekt ”Vi kan mer”. I projektet stödjer ICA funktionshandikappade genom att 

erbjuda dem jobb i företagets butiker, kontor och lager. (ICA-koncernens årsberättelse, 

2010, s. 39) 

4.2.4 Marknad 

ICA ser det viktigt att vara medveten om arbetssituationen hos sina leverantörer. Genom 

regelbundna besök i fabrikerna får ICA kontroll på att deras principer om etik mänskliga 

rättigheter följs enligt avtal. ICA genomför cirka 5000 kontroller varje år och vid en 

anmärkning hos en leverantör får de för det mesta en chans till förbättring innan samarbetet 

avbryts helt och hållet. Under 2010 avslutade ICA samarbetet med tolv leverantörer på 

grund av att de inte kunde leva upp till de regler ICA satt upp. Kontrollerna syftar till att ge 

leverantörerna kunskap och information om hur människor och djur ska behandlas. I Asien 

har det visat sig att mänskliga rättigheter är ett problem. Därmed har ICA sedan 2008 egen 

personal på plats för att informera om hållbarhetsfrågor. (ICA-koncernens årsberättelse, 

2010, s. 33) ICA anser att närproducerat och lokalt tillverkade produkter är ett stort steg i 

deras kvalitetssäkring. ICA-handlaren har själv ansvaret för att se till att produkterna är säkra 

innan försäljning får ske. Dessa produkter är ofta ekologiska och får där efter KRAV-

märkning. ICA är med i Marine Stewardship Council (MSC) och värnar om fiskbeståndet och 

motverkar utfiske. (ICA-koncernens årsberättelse, 2010, ss. 27-29) 

4.2.5 Ekonomiskt ansvarstagande 

ICA består av egna butiker och handlarägda butiker. Själva märket ICA ägs i sin tur till 40 % av 

Hakon Invest och 60 % av Royal Ahold N.V. ICA ska styras mot långsiktig ekonomisk 

lönsamhet och drivas med god etik. Gentemot personalen menar ICA att de tar ett 

ekonomiskt ansvarstagande genom att de har en så pass stark ekonomisk grund att stå på 

vilket ska leda till att företaget klarar sig bra i lågkonjunkturer och avstå från att säga upp 

personal. Eftersom många av ICA:s butiker är handlarägda leder det också till att handlaren 

känner till just sin marknad bäst och kan därefter vara kostnadseffektiv och erbjuda 

kunderna de varor de vill ha. (ICA-koncernens årsberättelse, 2010, ss. 8-9) 

4.2.6 Socialt- och etiskt ansvarstagande 

Största delen av ICA:s sortiment består av varor från Sverige och Europa. Dock finns det 

många varor vilka härstammar från länder där de bortser från mänskliga rättigheter och ser 

det som acceptabla arbetsvillkor. Därför jobbar ICA aktivt med att se till att alla medarbetare 

i produktionen har en acceptabel standard vad gällande arbetstider och löner. ICA har valt 

att göra affärer med leverantörer hellre än med länder eftersom det är svårare att 

kontrollera hur varorna har framställts. I många länder är dåliga arbetsförhållanden ett 
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resultat av svag lagstiftning och otydliga regleringar vilket då resulterar i att arbetstagarna 

utnyttjas. (ICA-koncernens årsberättelse, 2010, s. 33) 

Genom att upprätta egna kontroll- och inköpsavdelningar i länder med oklar lagstiftning 

menar ICA att de lättare kan upptäcka ojustheter bland leverantörerna de köper in av. I varje 

avtal med en ny leverantör kommer ICA och leverantören överens om vad som gäller vad 

beträffande mänskliga rättigheter och Global Compacts tio företagsprinciper. ICA berättar 

att en del leverantörer har haft problem med vad social rättvisa egentligen innebär vilket då 

blivit uppmärksammat av ICA:s egna avdelningar i landet och på så sätt avhjälpt. När det 

handlar om att kontrollera leverantörers leverantörer har ICA upptäckt att kontrollerna blir 

svårare att göra. Därför har de i samarbete med UTZ Certified och Rainforest Alliance vilka i 

sin tur arbetar med etiska frågor och som bevakar hur tillverkningen går till. (ICA-koncernens 

årsberättelse, 2010, s. 33) Under 2010 ordnade ICA en workshop för leverantörerna i 

Shanghai med syfte att lära dem mer om socialt ansvarstagande och hur ICA anser att 

anställda ska behandlas. (ICA-koncernens årsberättelse, 2010, s. 10) 

4.2.7 Riktlinjer 

ICA:s Goda affärer styr företagets agerande och är skapad efter Global Compacts tio 

företagsprinciper om en rättvis värld. ICA anser dessutom att transparens är en viktig del i 

deras hållbarhetsarbete och att intressenter och kunder ska ha insyn i hur arbetet går till. 

ICA har heller inget emot att jämföras med andra företag i branschen och har valt att berätta 

om sina styrkor respektive svagheter. Detta anser de leder till ett mer trovärdigt varumärke 

och stärker dess position på marknaden. (ICA-koncernens årsberättelse, 2010, s. 21) ICA 

använder, precis som Coop, GRI:s riktlinjer som redovisningsmetod. (ICA Koncernens GRI-

redovisning, 2011) 

4.2.8 Genomförande 

Som nämnt tidigare ska ICA styras med långsiktig ekonomisk lönsamhet och det är styrelsens 

och koncernledningens jobb att se till att dessa intressenters krav tillgodoses. (ICA, 2011) 

ICA-handlaren kan dessutom själv bestämma hur han eller hon vill utforma sin butik och 

vilka varor som skall finnas med i sortimentet. Dock måste handlaren följa ICA:s principer 

och uppförandekoder. ICA:s Goda Affärer är ett exempel på policys och riktlinjer varje 

handlare måste följa. Denna beskriver hur leverantörer och samarbetspartners ska 

behandlas och vad som ska förväntas av dem. Exempelvis kan inte en handlare bestämma 

att köpa in varor från en leverantör utan att denne har godkänts enligt ICA:s Goda Affärer. 

ICA:s ledning har med hjälp av ICA:s Goda Affärer förflyttat en stor del av företagets CSR-

tillämpning till handlaren. (ICA-koncernens årsberättelse, 2010, s. 41)  
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4.3 Lidls CSR-tillämpning 

4.3.1 Arbetsplats 

Lidl anser att medarbetarna är företagets ansikte utåt och därmed är en viktig del i 

företagets grundprinciper. Det som kommuniceras genom företagets webbplats handlar i 

stora drag om hur en god medarbetare bör agera i sitt dagliga arbete. Lidl tar också tillvara 

på talanger och anser att det finns goda karriärmöjligheter inom företaget. (Lidl Sverige KB, 

2011) 

4.3.2 Miljö 

De flesta miljöåtaganden för Lidl uppges styras från Tyskland d.v.s från central koncernivå (H. 

Erlingsjö, e-postkontakt, 2011-04-07). Lidl berättar exempelvis att de alltid haft lock på 

frysar, att matvaror stannar kvar i originalkartonger istället för att staplas på hyllor och att 

belysningen i butikerna är energisnåla. På webbplatsen beskrivs att Lidl använder sig av 

”Smart logistik” vilket innebär att lastbilarna alltid är fullt lastade och att varje butik får 

leverans från endast en lastbil. Precis som tidigare nämnt har de i samarbete med Volvo tagit 

fram en miljövänlig lastbil vilken ska minska företagets koldioxidutsläpp med cirka 60 % i 

jämförelse med dagens traditionella lastbilar (Lidl Sverige KB, 2011). Under 2011 belönades 

Lidl med ”Årets miljösatsning” p.g.a den nyligen tidigare nämnda lastbilen. Lastbilen är tänkt 

att transportera varor i storstadsregionerna. Biobränslet till lastbilen kommer främst från 

kasserat livsmedel vilket sedan omvandlas till metangas (Jarstål M. , 2011). 

4.3.3 Samhälle 

Vad avser Lidls CSR på samhällsnivå har det inför denna studie inte kunnat återfinna något 

material om att Lidl, i likhet med ICA och Coop. De beskriver dock ett samhällsengagemang 

men detta går utanföra ramarna inom teorin. 

4.3.3 Marknad 

Lokalt tillverkade produkter är något som saknas i Lidls sortiment vilket är ett resultat av det 

enhetliga sortimentet. Sortimentet ska vara lika i alla Lidls butiker och kunden ska känna igen 

sig oavsett vilken butik de besöker. Däremot kommer många av varorna i sortimentet från 

Sverige. Detta är också ett steg i Lidls nya reklamkoncept på tv – att visa att Lidl inte enbart 

är tyskt. Men produkter som är specialiteter i andra länder, exempelvis spagetti, kommer 

från Italien och korv från Tyskland. Ytterligare ett ansvarsområde Lidl står för är ett hållbart 

fiske där de samarbetar med MSC vilka är en oberoende organisation som certifierar 

fiskbestånd och ser till att fiske sker med så liten miljöpåverkan som möjligt.  (Lidl Sverige 

KB, 2011) 

4.3.4 Ekonomiskt ansvarstagande 

Vad avser CSR ur ett ekonomiskt synsätt förmedlar inte Lidl något ansvarstagande. 

  



17 
 

4.3.5 Socialt- och etiskt ansvarstagande 

Under 2007 lanserade Lidl ett egentillverkat rättvisemärke, Fairglobe, och som dessutom var 

det första i Sverige från en enskild aktör inom branschen. Fairglobemärkta produkter visar 

att produkten tagits fram på ett acceptabelt sätt. (Lidl Sverige KB, 2011) Ytterligare ett stort 

ansvarsområde Lidl står för är ett hållbart fiske där de samarbetar med Marine Stewardship 

Council (MSC) vilka är en frivilligorganisation som certifierar fiskbestånd och ser till att fiske 

sker med så liten miljöpåverkan som möjligt. (Lidl Sverige KB, 2011) 

Karakteristiskt för Lidl är egentillverkade varor vilket företaget anser ge bättre möjlighet till 

kontroll över tillverkningsskedet. Då Lidl är en lågpriskedja anser de att ett nära samarbete 

med en leverantör ger bättre pris - vilket även kunden  uppskattar (Lidl Sverige KB, 2011). 

Fairglobemärket står för: 

 Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 

 Barnarbete och diskriminering motverkas 

 Demokratiutveckling och organisationsrätt främjas 

 Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt 

 Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas 

(Lidl Sverige KB, 2011) 

4.3.7 Riktlinjer 

Lidl arbetar med något de kallar ansvar och miljö men har, till skillnad från Coop och ICA, 

varken någon direktkontakt eller samarbete med Global Compact. (Lidl Sverige KB, 2011). 

Lidl redovisar inte heller någon hållbarhetsrapport och ger inte ut någon 

verksamhetsberättelse för allmänheten. (Jarstål M. , 2011) Lidl tillämpar CSR genom fyra 

olika principbaserade dokument; ledarskap, kund, medarbetare och affärspartners. Dessa tar 

bland annat upp hur en ledare inom företaget ska uppföra sig gentemot medarbetare och 

hur kunden ska behandlas i mötet med butikspersonalen. Dessutom finns det riktlinjer för 

hur företaget ska agera gentemot affärspartners. (Lidl Sverige KB, 2011) 

4.3.8 Genomförande 

Lidl har nio grundprinciper vilka är utarbetade efter ett enhetligt system vilket också utgör 

grunden i företagets dagliga verksamhet. (Lidl Sverige KB, 2011) Större delen av de beslut 

som tas inom CSR tas av ledningen i tyskland och inköp av varor styrs centralt från 

inköpsavdelningen på huvudkontoret i Sverige. (Jarstål M. , 2011) 
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5. Resultat 

Detta kapitel kommer redogöra för resultatet av vad som framkommit i föregående kapitel, 

för att besvara syftet med denna uppsats. Kapitlet kommer visa en matris för att ge en tydlig 

bild av företagens likheter och skillnader. 

5.1 Externa motiv 

ICA och Coop anser att kontroller av leverantörer är svåra att genomföra och detta är ett 

problemområde för dem. De båda företagen arbetar med att skriva avtal med 

leverantörerna om hur de ska agera när de framställer sina produkter och hur de ska 

behandla både människor och djur. Lidl anser att kontroll av egentillverkade produkter är 

lättare att kontrollera. 

ICA och Coop förmedlar hur de arbetar med att stödja olika frivilligorganisationer genom att 

skänka stora summor pengar varje år. Coop arbetar med Änglamarkspriset där de 

uppmärksammar enskilda personer vilka gör insatser för miljön. ICA har ett projekt de kallar 

”Vi kan mer” vilket syftar till att ge funktionshandikappade människor en chans till arbete.  

Coop ger sina medlemmar rabatter och pengar tillbaka genom att de samlar poäng genom 

att handla i butikerna. ICA ger sina anställda en trygghet genom att hela koncernen står på 

en stabil ekonomisk grund. 

5.2 Interna motiv 

Coop och ICA förmedlar tydliga motiv hur och varför de arbetar med att förbättra 

arbetsplatsen och arbetsmiljön för sina anställda. Genom medarbetarundersökningar och 

tidig rehabilitering menar de att säkrar de sina anställdas arbetssituation och hälsa. Lidl 

förmedlar endast hur den enskilde medarbetaren ska agera i mötet med kunden. 

Alla tre företag är överrens om att miljöfrågan är den absolut viktigaste frågan att arbeta 

med. ICA och Coop arbetar med att minska matsvinnet ur konsumentens synvinkel då de 

utgör den största delen av det totala matsvinnet. Under 2011 belönades Lidl med ”Årets 

miljösatsning” p.g.a miljösatsningen avseende transportdelen. 

5.4 Socialt- och etiskt ansvarstagande 

Coops sociala- och etiska ansvarstagande sträcker sig även in på de egna anställda då de som 

tidigare nämnt arbetar med att förbättra arbetsplatsen för deras anställda. Nöjdhet bland 

personalen är viktigt för Coop och de har uppnått sitt mål med minst 70 % nöjda 

medarbetare. 

ICA beskriver sitt ansvarstagande för hur koncernen ska behandla leverantörernas 

arbetsförhållanden genom att leverantörernas anställda ska ha acceptabla förhållanden och 

att de ska få en rättvis lön. De utbildar också sina leverantörer i socialt ansvarstagande. 

Lidl var först i Sverige att ha ett egentillverkat rättvisemärke, Fairglobe. Dessa produkter 

visar att produkten tagits fram på ett acceptabelt vis. 
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5.5 Riktlinjer 

ICA och Coop redovisar sitt CSR genom hållbarhetsredovisningar. Företagens CSR-policys är 

framtagna genom Global Compacts företagsinitiativ och fungerar som åtagande företagen 

måste följa för att få associeras med organisationen. Hållbarhetsredovisningen är framtagen 

genom GRI:s riktlinjer. Dessa riktlinjer förklarar hur hållbarhetsredovisningens olika delar ska 

redovisas för att underlätta en jämförelse för intressenter. 

5.6 Genomförande 

De tre företagens CSR styrs genom policys och grundprinciper. Skillnaden mellan Lidl och 

Coop/ICA är att CSR styrs från olika hög nivå. Lidl styr sitt CSR genom Tyskland medan ICA 

och Coop beslutar inom Sverige. 
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Tabell 1 – Exempelföretagens CSR-tillämpning. [Författarna 2011] 

 

  

 Coop ICA Lidl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

M 
O 
T 
I 
V 
 

 

 
Externt 

Marknad 

Kontroll av 
leverantörer, 
Intercoop,  
KRAV-märkta 
varor,  

Kontroll av 
leverantörer, 
KRAV-märkning   

Kontroll genom 
egentillverkning 

Samhälle 
Välgörenhet, 
Änglamarkspriset 
 

Välgörenhet, 
”Vi kan mer”  

 

Ekonomiskt 
ansvarstagande 

Återbäring Stabil grund  

 
Internt 

Arbetsplats 

Medarbetar-
undersökning, 
personalhandbok, 
utbildningar 

Rehabilitering 
Medarbetarsamtal 
Jämställdhet, 
mångfald, 
utbildning 

Uppförandekod 
för de anställda 

 
Miljö 

Minska utsläpp 
”Släng inte 
maten” 
Minska el-
förbrukningen 
 

Minska utsläpp, 
Minska matsvinn, 
Minska el-
förbrukningen 

Smart logistik, 
Minska el- 
Förbrukningen, 
Årets miljösatsning 

 

Socialt 
och 

etiskt 

Kompetens-
inventering, 
Ledarskapsproces
s,  
Subventioner 
Kontant-
hanteringssystem 

Stationerade i 
importländer,  
Samarbeten för att 
kontrollera 
leverantörers 
leverantörer. 

Fairglobe 
MSC 
Egentillverkning 

 
Riktliner 
 

Global Reporting 
Initiatives, Global 
Compact 

Global Reporting 
Initiatives, Global 
Compact  

 
G 
E 
N 
O 
F 
Ö 
R 
A 
N 
D 
E 

 

Decentraliserad Medbestämm-
ande från 
medlemmar 

Handlarna 
bestämmer allt 
inom ramarna för 
ICA:s goda affärer. 

 

 

Centraliserad   Beslut tas på 
koncernnivå 
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6. Diskussion 
ICA och Coop beskriver svårigheter att kontrollera leverantörsleden och menar att detta är 

ett problemområde inom branschen. Företagen har så pass många olika leverantörer runt 

om i världen och att kontrollera alla är omöjligt. De har därför infört avtal och kurser för sina 

leverantörer där de berättar hur produktframställningen ska ske och hur socialt ansvar ska 

appliceras. Till skillnad från Coop och ICA består Lidls sortiment i huvudsak av 

egentillverkade produkter vilket medför att samarbetet mellan företag och tillverkare är 

närmre vilket underlättar kontroller i produktionsledet. 

Det förekommer både för- och oanmälda kontroller varpå en föranmäld kontroll av naturliga 

skäl inte alltid ger en korrekt bild av omständigheter hos leverantörer och tillverkare. En 

oanmäld kontroll ger i högre utsträckning en korrekt bild av arbetet. 

Exempelvis utför Lidl oanmälda kontroller i butiksleden där en kontrollant anländer till en 

butik och kontrollerar, ur ett kundperspektiv, att exempelvis frukten är fräsch och att 

butiken inte har bristartiklar. När kontrollanten sedan lämnar butiken förmedlas budskapet 

”kontrollant i butik X” till övriga Lidl-butiker i närområdet. De andra butikerna blir med andra 

ord förvarnade att de kan utsättas för en kontroll och vidtar åtgärder för att få ett så bra 

resultat som möjligt. Om detta händer inom företagets egna butiker finns heller inga 

garantier för att det inte sker vid kontroller hos leverantörer utomlands. 

En slutsats kan därför vara att frivilligorganisationers insatser är mycket betydelsefulla för 

CSR-arbetet. Samarbete med olika frivilligorganisationer verkar främja att t.ex. tillverkare 

såväl som leverantörer följer konventioner och lagar. Coop samarbetar med Intercoop vilka 

sköter alla företagens åtaganden i utlandet och ICA har egen personal i länder där dessa 

problem förekommer. 

Ett resultat av en globaliserad värld, är konsumenternas miljömedvetenhet. De väljer 

produkter de vet har tillverkats och transporterats på ett acceptabelt vis. Detta är något 

företag i livsmedelsbranschen kan ta tillvara på genom att själva anpassa sig och ta ansvar. 

ICA poängterar att det finns stora faror i framtiden då samhällen växer och oro för 

klimatförändringar ständigt ökar. De menar att det är en viktig faktor att alltid ligga steget 

före i utvecklingen för att på sikt få företaget att överleva. 

Peter Jones et al (2005) beskriver att de största brittiska livsmedelsföretagen utvecklade ett 

eget sätt att tillämpa CSR på. I detta perspektiv finns det likheter med Lidls sätt att visa 

engagemang i sin CSR-tillämpning, då företaget inte fröhåller sig Global compact eller GRI. 

Trots detta tillämpar de CSR i sitt arbete, men efter en egen utformning. ICA och Coop har 

båda, i jämförelse med Lidl, en välutvecklad CSR-plan vilket kan vara ett resultat av att de 

agerat i Sverige under längre tid. De har under lång tid följt utvecklingen inom branschen och 

lärt sig vad konsumenter i Sverige prioriterar och vad de efterfrågar. I och med deras långa 

erfarenhet på marknaden kan ICA och Coop haft möjlighet att bygga upp ett gott anseende. 

Ett sådant anseende kan i sin tur leda till att företaget ses som en eftertraktad arbetsgivare 

och företag kan på så sett få möjlighet till att anställa personal med hög kompetens. 
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I ett steg att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen sammanställer Coop en 

medarbetarundersökning varje år där medarbetarna får vara med och säga sitt. Detta liknar 

det resonemang Frostenson m fl (2010) förespråkar. De menar att när företagets personal 

får vara med och ta beslut och får chans att ge förslag på förändringar inom organisationen 

leder det till ökad arbetslust och ett ökat engagemang för företaget. 

Global reporting initiatives (GRI) förespråkar en öppenhet, så kallad transparens, i företagens 

hållbarhetsarbete, vilket både ICA och Coop anser är en viktig aspekt i förhållande till 

respektive företags intressenter. ICA menar att transparens stärker dess varumärke. Coop 

som nyligen börjat använda denna princip anser att vikten ligger i hur intressenter uppfattar 

dem. Frågan varför Lidl inte tillämpar eller ens redovisar sitt hållbarhetsarbete i rapportform 

kvarstår dock. Hade det för allmänheten funnits en hållbarhetsredovisning från Lidl skulle en 

jämförelse lättare upprättats. Kan dessutom mognadsgraden för respektive företag vara en 

anledning till att det finns skillnader i hur CSR kommuniceras, tillämpas och redovisas? GRI:s 

ramverk har utarbetats av intressenter inom branschspecifika organisationer (Global 

Reporting Initiative, 2006, s. 3) vilket resulterar i ett sorts värdeskapande för företag då 

intressenter får en tydligare inblick i dess organisation. 

Jones et al (2005) beskriver lokalt tillverkade produkter som något konsumenter i större 

utsträckning än tidigare kräver. Att företag köper in lokalt tillverkade produkter minskar 

koldioxidutsläpp och gynnar på samma gång samhället som konsument. Dessutom får 

konsumenten större möjlighet att spåra till vilken gård eller fabrik produkten är tillverkad. 

Inom ICA är de flesta av butikerna ägda av en handlare vilken i sin tur har en större möjlighet 

att fritt bestämma vad som ska köpas in än exempelvis Lidl. Där bestäms sortimentet utifrån 

inköpsavdelningen vilken strävar efter att ge konsumenterna ett basutbud av varor. 

Hållbarhetsredovisning och rapportering är ett användbart sätt att visa sitt engagemang, 

efter att ha jämfört och analyserat de tre företagen, är det absolut bästa hjälpmedlet 

företaget kan använda för att kommunicera sitt CSR-arbete gentemot allmänheten och 

intressenter. Dock under förutsättning att materialet är tillgängligt för den som söker efter 

det.  
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7. Hur Lidls CSR-arbete kan förbättras 
Lidl bör förmedla en tydligare bild över hur de satsar på anställda och deras utveckling. Även 

om de inte sammanställer en hållbarhetsredovisning bör de förmedla en tydlig metod över 

hur de arbetar med anställda och personer i begrepp att anställas. 

Eftersom Lidl belönats med ett pris som ”Årets miljösatsning 2011” bör de kommunicera 

detta tydligare. Dessutom är företagets miljöarbete jämförbart med ICA och Coops 

engagemang vilket bör förtydligas genom satsningar på hållbarhetsredovisningar. Denna 

redovisning torde leda till ett mer ”transparent Lidl” vilket studien åskådliggjort ökat 

engagemang hos intressenter vilket skulle kunna resultera i ett förbättrat rykte bland 

konsumenter. Anslutning till organisationer som GRI och Global Compact visar på ett 

engagemang från företagets sida vilket skulle gynna Lidl. 

Eftersom Lidl är en lågpriskedja har vi ställt oss frågan om det möjligtvis finns ekonomiska 

aspekter till avståndstagandet till rapportering. Vi kan tänka oss att det kostar mer att 

sammanställa en hållbarhetsredovisningsrapport än vad företaget skulle tjäna på det. Vidare 

finns resonemang som att Lidl ännu inte ser nyttan i att hållbarhetsredovisa i förhållande till 

vad de skulle tjäna på det.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Sustainable Brands 2011 – Rankingindex 
 

Företag Totalpoäng Placering Poäng Miljö Placering Poäng Socialt    Placering 
        Miljö      Socialt 

  

Coop  120,42%  1  69,38%  1  51,04%  1  
ICA  119,20%  2  69,21%  2  50,00%  2  
Volvo  99,98%  3  60,40%  3  39,59%  5  
Arla  99,66%  4  60,17%  4  39,50%  6  
Ikea  96,72%  5  54,46%  5  42,25%  3  
Lantmännen  87,45%  6  51,64%  8  35,81%  7  
SAAB  86,96%  7  53,17%  6  33,79%  10  
Skånemejerier  86,80%  8  51,12%  9  35,68%  8  
Systembolaget  85,93%  9  43,83%  11  42,10%  4  
Bilprovningen  82,62%  10  47,59%  10  35,03%  9  
SJ  72,19%  11  52,62%  7  19,57%  34  
Scan  67,68%  12  40,86%  14  26,81%  13  
Scandic  65,81%  13  40,88%  13  24,93%  16  
Norrmejerier  65,14%  14  35,27%  20  29,87%  11  
Max  64,75%  15  39,56%  15  25,19%  15  
Hemköp  63,94%  16  38,06%  16  25,88%  14  
H&M  61,89%  17  34,37%  23  27,51%  12  
Toyota  61,24%  18  41,48%  12  19,76%  32  

 
GodEl  60,91%  19  37,71%  17  23,20%  18  
Milko  58,84%  20  34,43%  22  24,41%  17  
Husqvarna  57,95%  21  36,21%  18  21,74%  23  
Posten  57,17%  22  34,02%  25  23,14%  19  
Electrolux  55,77%  23  35,70%  19  20,07%  30  
Volkswagen  53,65%  24  34,87%  21  18,79%  38  
Willys  53,62%  25  31,77%  27  21,85%  22  
Sony Ericsson  52,40%  26  31,16%  31  21,23%  24  
Hästens  51,78%  27  31,66%  28  20,12%  28  
Åhléns  51,68%  28  29,04%  33  22,64%  20  
BMW  51,03%  29  31,90%  26  19,13%  36  
Audi  49,86%  30  31,30%  30  18,57%  40  
Felix  49,07%  31  28,78%  34  20,29%  27  
Google  48,25%  32  26,10%  43  22,15%  21  
Findus  48,03%  33  27,99%  36  20,04%  31  
Vattenfall  47,78%  34  34,27%  24  13,51%  66  
Choice Hotels 
(Comfort, 
Quality, Clarion)  

47,12%  35  27,54%  38  19,58%  33  

CityGross  46,71%  36  25,93%  44  20,78%  25  
Swebus  46,46%  37  31,33%  29  15,13%  56  
OKQ8  46,45%  38  26,35%  41  20,10%  29  
McDonald´s  46,06%  39  28,72%  35  17,35%  47  
Telia  45,27%  40  24,53%  51  20,73%  26  
Dafgårds  44,22%  41  25,62%  45  18,60%  39  
E.ON  43,86%  42  31,06%  32  12,80%  73  
AstraZeneca  43,33%  43  24,09%  53  19,25%  35  
Clas Ohlson  43,25%  44  24,86%  48  18,39%  41  
Microsoft  42,79%  45  23,74%  55  19,05%  37  
Kappahl  42,51%  46  24,56%  50  17,95%  43  
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Mercedes-
Benz  

42,35%  47  26,37%  40  15,98%  51  

Statoil  41,65%  48  23,99%  54  17,66%  46  
Nokia  41,64%  49  25,47%  46  16,17%  50  
Lindex  41,23%  50  23,45%  56  17,78%  44  
Spendrups  40,01%  51  21,69%  59  18,32%  42  
SAS  39,58%  52  24,09%  52  15,50%  55  
Flygbussarna  38,89%  53  26,88%  39  12,00%  81  
Telge Energi  38,82%  54  26,26%  42  12,56%  76  
Carlsberg  38,24%  55  20,50%  66  17,73%  45  
Fortum  37,69%  56  27,79%  37  9,90%  101  
Ford  37,36%  57  24,65%  49  12,70%  74  
Skoda  37,24%  58  25,27%  47  11,96%  82  
MIO  36,88%  59  21,37%  61  15,51%  54  
Indiska  36,27%  60  20,63%  65  15,64%  53  
Kopparbergs 
Bryggeri  

35,58%  61  19,29%  72  16,29%  48  

Renault  35,01%  62  23,32%  57  11,69%  84  
ICA Banken  34,72%  63  20,12%  69  14,60%  59  
Opel  34,20%  64  21,38%  60  12,82%  72  
Hemtex  33,84%  65  20,22%  68  13,62%  64  
Åbro Bryggeri  33,56%  66  17,29%  85  16,28%  49  
Länsförsäkring
ar  

33,08%  67  18,34%  75  14,73%  58  

Sony  33,01%  68  19,91%  71  13,10%  69  
Peugeot  32,85%  69  20,68%  63  12,17%  79  
Schenker  32,67%  70  21,72%  58  10,95%  91  
Pressbyrån  32,55%  71  18,03%  77  14,52%  60  
Apple  32,48%  72  19,18%  73  13,30%  67  
Swedbank  32,45%  73  17,34%  84  15,11%  57  
KPA Pension  32,19%  74  17,78%  78  14,42%  61  
AMF  31,84%  75  17,64%  79  14,20%  63  
Mazda  31,62%  76  21,14%  62  10,48%  97  
Handelsbanke
n  

31,50%  77  15,57%  96  15,94%  52  

Sibylla  31,04%  78  18,06%  76  12,99%  70  
MQ  31,04%  79  17,45%  82  13,58%  65  
Preem  30,98%  80  18,39%  74  12,59%  75  
Folksam  30,70%  81  16,39%  90  14,31%  62  
Fazer  30,56%  82  17,43%  83  13,13%  68  
Citroën  30,43%  83  20,47%  67  9,96%  100  
Honda  30,12%  84  20,67%  64  9,45%  106  
Nissan  29,80%  85  20,09%  70  9,71%  102  
DHL  29,19%  86  17,01%  88  12,18%  78  
Nordea  29,18%  87  16,33%  91  12,85%  71  
Samsung  29,10%  88  17,51%  81  11,59%  85  
JC  29,03%  89  17,28%  86  11,75%  83  
Burger King  28,91%  90  17,62%  80  11,29%  89  
HP  28,20%  91  17,26%  87  10,94%  92  
Dell  27,06%  92  16,44%  89  10,62%  95  
Shell  26,93%  93  14,66%  98  12,28%  77  
Skellefteå Kraft  26,84%  94  16,06%  94  10,78%  93  
LG  26,60%  95  16,00%  95  10,60%  96  
Jämtkraft  25,69%  96  16,13%  92  9,56%  105  
Gina Tricot  25,56%  97  13,47%  105  12,09%  80  
Fiat  25,28%  98  16,07%  93  9,21%  109  
SPP Pension  25,16%  99  13,63%  102  11,53%  86  
Tele2  24,52%  100  13,14%  108  11,37%  88  
Coca Cola   101  
Trygg Hansa   101  
Alecta   101  
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Veolia   101  
Pfizer   101  
Bredbandsbolaget   101  
Fujitsu   101  
Seat   101  
Bring (Citymail etc.)   101  
Öresundskraft   101  
SEB   101  
Telenor   101  
If   101  

Lidl   101  
Göteborg Energi   101  
Com Hem   101  
Toshiba   101  
JET   101  
Pepsi   101  
Johnson-Johnson   101  
Subway   101  
Nestlé   101  
HTC   101  
Malmö Aviation   101  
SBAB   101  
Ikano Bank   101  
Tre (3)   101  
Skandia   101  
Acer   101  
Lufthansa   101  
UPS   101  
Rasta   101  
7-Eleven   101  
ST1   101  
Skandiabanken   101  
Asus   101  
British Airways   101  
Roche   101  
KLM   101  
Forex Bank   101  
Air France   101  
Netto   101  
Glaxo Smith Kline   101  
Lenovo   101  
Danske Bank   101  
Merck   101  
Nordnet Bank   101  
Avanza Bank   101  
Statkraft   101  
Pernod Ricard   101  
GE Money Bank   101  
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Bilaga 2 

The Ten Principles of the 

United Nations Global Compact 

The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, 

within their sphere of influence, a set of core values in the areas of human 

rights, labour standards, the environment, and anti-corruption: 

 HUMAN RIGHTS 

Principle 1 Businesses should support and respect the 

protection of 

internationally proclaimed human rights; and 

Principle 2 make sure that they are not complicit in 

human rights abuses. 

 LABOUR 

Principle 3 Businesses should uphold the freedom of 

association and the 

effective recognition of the right to collective 

bargaining; 

Principle 4 the elimination of all forms of forced and 

compulsory labour; 

Principle 5 the effective abolition of child labour; and 

Principle 6 the elimination of discrimination in respect 

of employment 

and occupation. 

 ENVIRONMENT 

Principle 7 Businesses should support a precautionary 

approach to 

environmental challenges; 

Principle 8 undertake initiatives to promote greater 

environmental 

responsibility; and 

Principle 9 encourage the development and diffusion of 
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environmentally friendly technologies. 

 ANTI-CORRUPTION 

Principle 10 Businesses should work against corruption in 

all its forms, 

including extortion and bribery. 

(Global Compact Brochure) 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 1 
 

1. Under vilket begrepp arbetar ni med ert hållbarhetsarbete? 

 

2. Om ni använder er av en hållbarhetsrapport, vilken redovisningsmetod använder ni er av? 

 

3. Vilka motiv anser ni styr er CSR-tillämpning? 

 

4. Vilka hållbarhetsfrågor står i fokus? 

 

5. Vem/vilka bestämmer i sådana beslut? 

 

6. Hur förmedlar företaget sin CSR-tillämpning till medarbetarnivå? 

 


