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ABSTRACT

Background: Over the last 40 years the ongoing debate on Corporate Social
Responsibility (CSR) has built up an interest for research on the topic. Recently, CSR
has also become a pressing issue in Sweden. This as a result of the increased
demands from employees and customers, increased internationalisation, faster
information spread and a fierce business climate. Today there are several examples of
companies that combine the business target of maximising profit with targets regarding
social responsibility. At the same time, marketers of today, strive to create holistic
marketing activities in order to build strong brands and consequent competitive
advantages.

Purpose: The purpose of this essay is to increase the understanding of CSR’s
influence on a company brand. This will be achieved through research of CSR’s
influence and the significance on a brand identity of CSR in Business to Business
relations. With this essay we want to show what is important to focus on when
executing CSR activities.

Research: In our research we have carried out case studies of two companies, Santa
Maria and Chiquita. As a complement to the case studies we have made interviews
with key persons at some of Sweden’s largest chain of stores within retail sales. The
interviews were made to better understand the relation between the businesses in retail
sales and the chosen companies for the case studies, and moreover their view on
Santa Maria’s and Chiquita’s CSR strategies.

Conclusions: The gathered information from both primary and secondary data has
shown that CSR activities have a positive influence on the company brand. Important
however is that the implemented activities are well communicated and connected to the
core business. Moreover the study confirms that the CSR strategy have to attract and
interest the company’s stake holders in order to create competitive advantage.

Key words: CSR, brand, Business to Business, retail sales.
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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Debatten om Corporate Social Responsibility (CSR) har pågått i över 40 år
och har under de senaste åren blivit allt mer aktuell även i Sverige. Detta till följd av
dels de ökade krav som medarbetare och konsumenter ställer på företagen och dels
på grund av en ökande internationalisering, en snabbare informationsspridning och ett
hårdare företagsklimat. Idag finns flera exempel på företag som kompletterar målet om
att maximera vinsten med ett mål om socialt ansvarstagande. Samtidigt strävar dagens
marknadsförare i allt större utsträckning efter att skapa holistiska marknadsförings-
aktiviteter, med syfte att bygga ett starkt varumärke som kan skapa konkurrensfördelar.

Syfte: Denna uppsats har till syfte att öka förståelsen för CSR:s påverkan på ett
företags varumärke. Detta genom att fokusera undersökningen på hur CSR påverkar
ett varumärkes identitet och dess betydelse i handeln Business to Business. I
uppsatsen vill vi visa på vad som är viktigt att fokusera på vid genomförandet av CSR-
aktiviteter.

Undersökningen: I vår undersökning har vi genomfört fallstudier av två företag, Santa
Maria och Chiquita. Detta har kompletterats med intervjuer av nyckelpersoner på några
av Sveriges största butikskedjor inom dagligvaruhandeln. Detta för att undersöka deras
relation till de två undersökta företagen och synen på deras CSR-strategier.

Slutsats: Utifrån den insamlade sekundärdatan och de genomförda intervjuerna har det
framkommit att det finns en positiv inverkan på varumärken om CSR-arbetet är
implementerat, kommunicerat och kopplat till affärsverksamheten. Studien har även
visat att CSR-strategin måste tilltala företagets intressenter för att företaget ska kunna
skapa sig konkurrensfördelar gentemot de andra aktörerna på marknaden.

Nyckelord: CSR, varumärken, Business to Business, dagligvaruhandeln.
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 1. INLEDNING

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien. Utifrån bakgrunden förs sedan en
problemdiskussion som leder fram till vår övergripande frågeställning och syfte.

1.1. Bakgrund
Företag är i första hand vinstdrivande organisationer och deras främsta uppgift är att
generera vinst till sina ägare. Inget företag har dock råd att arbeta efter strategin ”profit
at any cost”. Debatten om socialt ansvarstagande tog sin början i under 1950-talet i
USA och under de senaste åren har frågan blivit allt mer aktuell även i Sverige. Detta
till följd av de ökade krav som medarbetare och konsumenter ställer på företagen, i takt
med en ökande internationalisering, snabbare informationsspridning och ett hårdare
företagsklimat. Idag finns flera exempel på företag som blandar målet att maximera
vinsten, med socialt ansvarstagande. (Boatright, 2003; Löhmann & Steinholtz, 2003)

CSR är idag fortfarande ett relativt nytt begrepp med stor spännvidd. I begreppet ryms
såväl arbetsmiljö för de anställda som miljövänliga produktionsmetoder och
biståndshjälp till tredje världen. Det finns idag ingen enhetlig och allmänt accepterad
definition av CSR. Termer som Corporate Citizenship, substainability, corporate ethics
används ofta för att beskriva företagets sociala och miljömässiga engagemang och
företag arbetar ibland med dessa frågor utan att använda dessa begrepp som en
uttalad strategi. Vi har därför valt att använda oss av EU:s definition av begreppet CSR
i vår studie. Denna citeras nedan:

”CSR är ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och
miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver
vad lagen kräver.” (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 13)

1.1.1. Fördelar med CSR
Förespråkarna för CSR menar att fördelarna för ett företag att arbeta med dessa frågor
är flera och rör olika områden i ett företags verksamhet.

Till att börja med brukar förespråkarna mena, att ett företags engagemang i CSR-frågor
bidrar till kundlojalitet. Exempelvis skriver Menon och Kahn (2003) att dagens
konsumenter har en benägenhet att gynna de företag som stödjer deras egna etiska
värden. Med andra ord kan CSR vara en stor konkurrensfördel då det intensifierar hela
företagets rykte. Kotler och Keller (2004) hävdar också att det finns en tro om att
kunderna i större utsträckning kommer att leta efter företag som verkar som goda
medborgare, och alltså går bortom rationella och emotionella köpbeslut.

Stenholtz och Löhman (2003) skriver vidare att ett företag som arbetar med CSR också
bättre tillfredsställer sina anställdas behov i sökandet av mening i sitt arbete. De menar
att företaget genom att skapa meningsfulla uppgifter för de anställda, har potential att
också skapa lönsamhet för företaget. Anledningen till detta är att det blir lättare att
attrahera människor med hög kompetens och lättare för företaget att behålla dem i
organisationen.



- 8 -

Dessutom kan ett företag genom ett arbete med CSR visa var det står i etiska frågor,
som i sin tur gynnar relationen med olika externa intressenter. (www.bsr.org, hämtat
2006-03-24)

Slutligen brukar förespråkarna mena att CSR skyddar företagets anseende och
varumärke. Förtroendebyggande aktiviteter som samhällsinvesteringar, etiskt
uppförande, öppenhet och välgörenhet stärker företagets värde, med kravet att
engagemanget upplevs som genuint. (UNEP i Jansson & Piper)

1.1.2. Kritik mot CSR
Det finns två perspektiv av argument mot och kritik av CSR. Det ena perspektivet rör
frågan om huruvida ett företag bör arbeta med andra frågor än sin huvuduppgift – att
maximera vinsten. Många motståndare brukar citera ekonomen Milton Friedman. Han
skriver bland annat i Capitalism and Freedom att företagets chefer endast har ett
ansvar gentemot ägarna och ingen annan. Därför bör beslut som dessa tar vara
företagets nytta och inte samhällets (Boatright, 2003). Andra kritiker är Näringslivets
tankesmedja Tibro som anser att näringslivets strävan efter att agera etiskt i slutändan
kommer att drabba de redan fattiga. Krav på miljöregler, lönesättning och
gemensamma standarder gör att utvecklingsländer tappar komparativa fördelar.
Resultatet kan därför komma att bli att många företag drar sig för att investera i tredje
världen (Qviberg, 2006). Arbetet med CSR kan också te sig inkonsekvent i de fall
företag inte bygger upp en egen kompetens och en kritisk distans till missriktade krav.
Exempelvis så bojkottar många etiska fonder Ericsson för att koncernen säljer
försvarsmateriel, och bortser därmed från att mobiltelefonin är en stor
utvecklingsfrämjande produkt i fattiga länder. I och med detta förloras det egentliga
syftet med CSR. (Dagens Industri, Ledare, 2006-03-17)

Det andra perspektivet rör risken med att arbeta med CSR, det finns delade meningar
om CSR bidrar till företagets finansiella lönsamhet. Kritiker menar att det är
kommuniceringen av CSR som skapar lönsamhet och inte aktiviteterna i sig. Det finns
också andra kritiker som hävdar att kommuniceringen av CSR ökar förväntningarna
hos kunder och intressenter samt gör företaget mottagligt för granskning och kritik,
vilket långsiktigt kan vara svårt att hantera.  De goda relationer med omgivningen och
anställda som CSR kan innebära kan göra mer skada än nytta, i de fall som företaget
inte uppfyller sitt CSR-engagemang. (Moir, 2003 i Demirtas & Kahn)

1.2. CSR:s värderingsgrund och olika angreppssätt
Allt ett företag tar sig an och genomför kommunicerar företagets värderingar.
Värderingarna utgör även en del av den rådande kulturen hos företaget och kan
antingen vara uttalad eller outtalad, s.k. ”tysta” värderingar som är kopplade till
företagets historia (Löhman & Steinholtz, 2003). Vidare kan en stark och tydlig
värderingsgrund enligt Löhman och Steinholtz ha många fördelar. Dels är detta viktigt
för att ett företag ska kunna fortsätta sin verksamhet även i svåra tider, som t.ex.
lågkonjunkturer eller då företaget utsätts för någon form av kris. Dels kan arbetet med
intressenter underlättas då företaget är på det klara med hur det ska agera i vissa
situationer men även då avgörande beslut ska fattas. Vidare hänger värderingsgrunden
ihop med företagets mission, vilket ger företaget ett stärkt existensberättigande som i
sin tur leder till långsiktig lönsamhet. Sannolikheten ökar helt enkelt för företag att bil
framgångsrika då de har tydliga värderingar. (Porter, 1998)
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Utifrån dessa grundvärderingar som finns i företaget är det sedan relevant att närmare
beskriva kopplingen till CSR-begreppet. Idag finns det några grundläggande
förhållningssätt som företagen utgår ifrån då de aktivt arbetar med etik, moral och
samhällsfrågor. I den aktuella debatten inom forskningsområdet för CSR diskuteras
företagets interna respektive externa kommunikation och varumärkesbyggande.

1.2.2. Engagemangsnivåer
Företagets engagemang kan även beskrivas utifrån två mer eller mindre tydliga nivåer
som ofta används i företagen idag. Tydligast av dessa två är ansvarssteget som kräver
mer tid och resurser än handlingssteget, ibland även kallat makro- respektive
mikronivå. (Löhman & Steinholtz, 2003)

Ansvarssteget baseras på att företaget tydligt tar ställning och att de därmed även tar
ansvar med de konsekvenser som det innebär. Ansvarssteget är därför strategiskt,
långsiktigt värdeskapande, proaktivt och holistiskt till sin natur. Med denna grund som
förutsättning påverkar detta ställningstagande hela företaget från vision och affärsidé
till policy samt val av intressenter osv. (ibid.)

Vanligast är dock att hitta företag som befinner sig i handlingsstadiet. Dessa företag vill
ge något tillbaka till det samhälle som det verkar i. Arbetet innefattar ofta punktinsatser
i form av projekt som företaget kan satsa pengar och resurser i, samtidigt som det finns
krav på att få tillbaka något på kort sikt. Detta innebär att projekten ofta är enkla då de
är reaktiva och snabba resultat kan utvärderas för att avgöra om önskad effekt har
uppnåtts. (ibid.)

Ovanstående resonemang visar att CSR är ett brett begrepp och att företagen har
många olika angreppssätt till dessa frågor. Enligt Elin Wallberg, projektledare på
Rädda Barnen, har de identifierat tre kategorier av företagens engagemangsnivå på
marknaden. Syftet med denna indelning är att exemplifiera hur de ovanstående
beskrivna etablerade angreppssätten kan se ut i praktiken. Denna utvecklade indelning
fokuserar på de stödjande företagens olika involveringsnivåer.

Låginvolverade företag
Här hittar vi de företag som vid enstaka tillfällen, t.ex. jul, skänker pengar eller varor till
hjälporganisationen. Dessa typer av gåvor genererar egentligen inget engagemang hos
företaget som skänker gåvan. Dessutom är valet av hjälporganisation även relativt
slumpartat.

Mellaninvolverade företag
Idag är den vanligaste formen för företagsengagemang just denna mellaninvolverade
nivå. Här hamnar de företag som genom kampanjer och event stödjer
hjälporganisationen. I dagligvaruhandeln kan konsumenten köpa produkter, i de mest
spridda kategorier, där en viss del av försäljningen går till välgörande ändamål. Detta
initiativ går under namnet Social Marketing eller Cause-related Marketing och Kotler
och Keller (2004) menar att många företag har nått ökad försäljning och vinst genom
denna metod. Insatserna är dock sporadiska och främst säljdrivande till sin natur. Detta
gör att det är svårt att få en kontinuitet i aktiviteterna, vilket skulle kunna skapa ett
mervärde för företaget på lång sikt.
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Höginvolverade företag
Denna typ av involvering är enligt Wallberg ett nytt sätt att se på CSR. Arbetet med
CSR sker här på strategisk nivå i den mening att företaget arbetar med att få in dessa
värderingar i kärnan på företaget. På så vis blir CSR mer en varumärkesfråga än vad
det har varit tidigare. Vi vill här passa på att förtydliga vad vi menar med att arbeta med
dessa frågor på en strategisk nivå. Med detta menar vi att företaget aktivt arbetar för
den fråga man stödjer, inte enbart att beslutet har fattats av högsta ledningen. Ett
exempel på företag som arbetar på detta sätt är IKEA. De stödjer Rädda Barnen och
har i gengäld bland annat fått hjälp med att utarbeta en uppförandekod för att förhindra
och förebygga barnarbete.

1.3. Vikten av ett starkt varumärke
En fråga som är nära sammankopplat med CSR, är den om varumärken. I en alltmer
varumärkesberoende värld har också denna fråga ökad i betydelse för företagen.
Kotler & Keller (2004) skriver att varumärket kan ses som ett kraftfullt sätt att nå
konkurrensfördelar. Med detta menar de att varumärket identifierar källan av
tillverkaren av en produkt eller tjänst och tillåter konsumenten att utvärdera identiska
produkter olika, beroende just på varumärket. I en tid när konsumentens liv blir mer
komplicerat och tidspressat så blir möjligheten för ett varumärke att underlätta
köpbeslutet ovärderligt, menar de. Att skapa varumärkeslojalitet är något
eftersträvansvärt då detta skapar barriärer för konkurrenter att ta över företagets
kunder. Vidare skriver de att lojaliteten kan innebära att företaget kan ta ut ett högre
pris, ibland 20-25 procent mer än sina konkurrenter. (Kotler & Keller, 2004)

Varumärkesbyggande involverar skapande av mentala strukturer och hjälper
konsumenten att organisera sin kunskap om produkter och tjänster på ett sätt som
underlättar köpbeslutet, och i slutänden skapar värde för företaget.
Varumärkesbyggande handlar därför om att välja rätt element för att förtydliga vad
varumärket står för. Viktiga delar i varumärkesbyggandet är därför produkten, i form av
en vara eller tjänst, och de direkta symboler, logotyper och slogans som kopplas
samman med den. Men förutom detta är även andra, indirekta associationer viktiga för
detta byggande. (ibid.)

Varumärkets värden är en viktig del i den externa kommunikationen med marknaden,
men det är minst lika viktigt i den interna kommunikationen på företaget. Internt
varumärkesbyggande är en förutsättning för att varumärket ska kunna uppfylla det löfte
det ger. Internt varumärkesbyggande innebär de aktiviteter och processer som
informerar och inspirerar personalen. (ibid.)

Marknadsförare strävar idag efter att skapa holistiska marknadsföringsaktiviteter. Med
detta menas att varumärkeskännedomen inte enbart ökas genom reklamkampanjer.
Konsumenterna lär känna varumärket genom flera kontaktytor och det är viktigt för
företaget att vara medveten om, och aktivt arbeta med, samtliga av dessa. Företagen
kan skapa dessa kontaktytor på flera vis varav Public Relations (PR), konsumentforum,
medlemsklubbar och social cause marketing är några exempel. (ibid.)

Med utgångspunkt i den aktuella debatten och tankar som finns om CSR i kombination
med varumärkesstrategier och företagens affärsmål anser vi att en intressant
diskussion kan föras. Nedan inleder vi denna diskussion och kopplar detta perspektiv
till den frågeställning vi ämnar undersöka. Kan konkurrensfördelar skapas genom att
ett strategiskt CSR-arbete påverkar företagets varumärke?
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1.4. Problemdiskussion
I vår ovanstående redovisning av CSR kan vi se att detta är ett område som med tiden
blivit alltmer omtalat bland både företag och konsumenter. Med en ökad
internationalisering och konkurrens, har det också blivit viktigare för företag att utveckla
varumärkets dimensioner, så att de sträcker sig längre än företagets kärnverksamhet.
CSR är ett, bland flera sätt, att göra detta på. Åsikterna om effekten av CSR går dock
isär, liksom huruvida det har någon egentligen betydelse för företagets utveckling
internt och externt.

På senare år har CSR bland annat kommit att handla om socialt ansvarstagande
aktiviteter inom ramen för företagets affärsverksamhet. Fokus för denna debatt har
varit på företagets agerade och prestationer inom sfären för socialt ansvarstagande
företags etik. Tanken är att företaget med ett målinriktat fokus ändå kan formulera och
implementera sociala mål och program i verksamheten. Dessutom bör etisk känslighet
integreras i beslutsfattande processer, policys och företagets aktiva handlingar.
Grundtanken är att företag som arbetar med CSR simultant ska uppfylla företagets
ekonomiska, legala och etiska mål samtidigt som samhällets förväntningar på socialt
ansvarstagande ska tillgodoses. (Carroll, 1991)

En viktig aspekt som utgör mycket av utgångspunkten för debatten kring CSR är det
faktum att begränsade resurser helt enkelt medför besvärliga prioriteringsförhållanden.
Att både arbeta med ett utökat ansvarstagande och samtidigt tjäna pengar upplevs ofta
som motsägelsefullt av både företag och slutkonsument. (Löhman & Steinholtz, 2003).
Men förespråkaren för CSR, Archie B Carroll, menar att om man tittar närmare på detta
förhållande så kan ekonomiska mål leva i samvarians med socialt ansvarstagande.
Carroll tar Milton Friedman, förespråkare för de klassiska ekonomiska argumenten,
som exempel för sin argumentation. Lite slarvigt citerad är Friedmans grundläggande
ståndpunkt att företagens verksamhet syftar till att maximera vinsten för dess ägare
och intressenter, och inget annat. Men om man ser till helheten i Friedmans
ställningstagande så bör företagsverksamheten även ta hänsyn till delar som utgör
mycket av grunden i ett CSR-arbete dvs. ekonomiskt, legalt och etiskt ansvarstagande:

“Management is to make as much money as possible while conforming to the basic
rules of the society, both those embodied in the law and those embodied in ethical
custom.” (Friedman 1970 i Carroll, 1991, s. 43)

Snart 40 år senare pågår fortfarande debatten kring företagens förhållningssätt till
CSR. Under mars 2006 har en livlig debatt på Svenska Dagbladets debattforum
Brännpunkt pågått mellan bland annat motståndaren Mats Qviberg, VD Investment AB,
och förespråkarna Amnesty Business Group (www.svd.se, hämtat 2006-04-20).
Utgångspunkten är i mångt och mycket den samma som när Friedman var högaktuell,
men den omvärld som då utgjorde företagens referensram ser idag helt annorlunda ut.
Idag sker snabba förändringar på marknaden som ofta är global. Dessutom är
konsumenterna mer medvetna i och med utvecklingen som skett inom
informationsteknologin om sina val och varumärken har fått en allt större betydelse vid
orientering av likvärdiga varor och tjänster.

Den fråga som intresserat oss är därför vad CSR har för påverkan på företagens
varumärke och betydelsen av detta. Det här som ett inlägg i den pågående
forskningsdebatten om vilka andra värden, än de ekonomiska, som är viktiga för
företaget. Att arbeta strategiskt med CSR handlar, ur ett affärsmässigt perspektiv, till
stor del om att öka människors förtroende för företaget och att skapa trovärdighet. CSR
kan därför ses som en komponent i företagets varumärkesarbete. När ett företag
arbetar aktivt med CSR påverkar detta även varumärkets utveckling (Löhman &
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Steinholtz, 2003), vilket i sin tur påverkar företagets anseende. Huruvida detta CSR-
arbete i slutändan eventuellt påverkar företagets varumärke och situation positivt, vill vi
undersöka ytterligare.

I en allt mer varumärkesberoende värld har det blivit allt viktigare att få in fler och nya
dimensioner i varumärkesbyggandet. Flera företag har valt CSR som ett medel för
detta. I grunden ligger ofta en vilja att ge något tillbaka till det samhälle företaget verkar
i, men också en förhoppning om att få positiva effekter internt och/eller externt. Vi
anser därför att detta område inom varumärkesperspektivet är relevant att titta närmare
på, då företagen i de industrialiserade länderna går mot en allt mer avancerad ekonomi
med fokus på bland annat humankapitalet som en tydlig del i företagets
konkurrensstrategi.

Vikten av ett starkt varumärke har ökat under senare år. Inte bara gentemot företagets
slutkund, utan också i handeln Business to Business (B2B). Många företag väljer
samarbetspartners utifrån kriteriet vad det andra varumärket kan göra för företagets
egna, så kallad co-branding. Många undersökningar har gjorts angående
slutkonsumentens inställning till företagens sociala ansvarstagande. Slutkonsumentens
möjlighet att välja styrs dock av distributörernas inköp av varumärken, något som idag
är ett aktuellt diskussionsämne med en ökande andel av butikers så kallade Egna
Varumärken. Detta har gett distributörerna en större makt för företagen att ta hänsyn
till. Det har därför blivit av stor vikt för företagen att inte enbart arbeta med sitt
varumärke gentemot slutkund, utan också gentemot distributörerna. Dagligvaruhandeln
är idag den marknad där den här debatten är som hetast. Etablerade varumärken
plockas bort från butikernas sortiment för att ge plats på hyllorna och konkurrensen om
vilka varumärken som ska få säljas i butiken, har därför hårdnat. Valet av varumärken
att distribuera blir för butikerna är en fråga om co-branding. Vi anser därför, enligt
ovanstående diskussion, att det är av stort intresse att undersöka hur CSR påverkar ett
företags varumärke, och CSR:s betydelse i handeln B2B.

1.4.1. Frågeställning
Med ovanstående diskussion vill vi lyfta fram CSR ur ett varumärkesperspektiv, liksom
belysa varumärkets betydelse i handeln B2B. Varumärket är ofta det viktigaste
differentieringsverktyget företaget har, och ett välbyggt varumärke har många likheter
med företag som har en stark CSR-profil. Den övergripande frågeställningen vi valt att
undersöka är därför: Hur kan ett långsiktigt strategiskt CSR-arbete påverka ett företags
varumärke? För att kunna besvara denna fråga har vi identifierat några avgörande
delfrågor:

• Vilka delar, och på vilket sätt, påverkas varumärkets identitet?

• Hur ser ett lyckat CSR-arbete ut ur ett varumärkesperspektiv?

• Vilken betydelse har CSR i handeln mellan leverantör och distributör (dvs. B2B)
i dagligvaruhandeln, och deras uppfattning om varumärket?
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1.5. Syfte
Studiens syfte är att öka förståelsen för CSR:s påverkan på ett företags varumärke.
Detta genom att undersöka hur CSR påverkar två specifika varumärkens identiteter
och betydelsen av CSR i handeln B2B. På så vis hoppas vi kunna visa på vad som är
viktigt att belysa vid genomförandet av CSR-aktiviteter.

1.6. Relevans
Idag strävar marknadsförare i allt större utsträckning efter att skapa holistiska
marknadsföringsaktiviteter med syfte att bygga ett starkt varumärke som kan skapa
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Vidare har det blivit allt mer viktigt för
företagen att ta ansvar för samtliga led i produktionsprocessen av sina produkter både
på ett kvalitetsmässigt och etiskt plan.

I vår genomgång av tidigare uppsatser på ämnet upplever vi att det saknas en
trovärdig tolkning av CSR:s påverkan på varumärket. Tidigare studier kring CSR har
inkluderat ett större antal företag med breda frågeställningar, något vi vill undvika
genom att koncentrera oss på varumärkesperspektivet och enbart två fall. Genom att
undersöka huruvida CSR påverkar uppbyggnaden av ett varumärke hoppas vi kunna
öka förståelsen och minska det teoretiska gapet på forskningsområdet.

Vidare så har tidigare undersökningar fokuserat på slutkonsumentens eller de
anställdas uppfattning om CSR-arbete, varför vi tror att det är intressant att undersöka
betydelsen av CSR i handeln B2B. Distributören är en av företagens viktigaste
intressenter då de avgör om produkten över huvudtaget når slutkonsumenten.
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2. METOD

I detta kapitel diskuteras studiens ansats och vetenskapliga förhållningssätt. Vidare har
vi redogjort för studiens tillvägagångssätt för att säkerställa resultatets trovärdighet. Vi
har valt att utgå från fyra grundläggande kriterier inom trovärdighetsbegreppet för att
säkerställa studiens resultat och underlätta för vidare forskning på ämnet.

2.1. Förståelse
Hermeneutik betyder ungefär ”allmän tolkningslära” och bygger på en process där
arbetet går från empiri till teori och tillbaka. Efter varje analysfas kommer på så vis
forskaren ett steg närmare den slutgiltiga tolkningen av den sociala verkligheten
(Andersson, 1982). Anledningen till att vi valt att utgå från den hermeneutiska
vetenskapssynen, är i grunden studiens samhällsvetenskapliga natur där syftet är att
öka förståelsen för hur CSR-aktiviteter påverkar ett varumärke. Vidare hoppas vi
genom att ha ett tolkande synsätt kunna fånga den subjektiva innebörden av
intervjupersonernas uppfattning av CSR:s påverkan på ett varumärke.

Eftersom vi valt att arbeta med förståelse och tolkning är det viktigt att påpeka att med
denna utgångspunkt för studien så finns det inte någon absolut ”sanning”. Sanningen
bygger istället på en mängd olika data och en sanning behöver inte utesluta en annan.
Människan är i och med detta antagande inte heller objektiv, utan subjektiv i sina
bedömningar eftersom var och en uppfattar verkligheten olika utifrån sina egna
associationer och erfarenheter. (ibid.)

För att förstå betydelsen av de upplevelser som utgör det empiriska materialet i denna
studie är denna insikt mycket viktig och något vi kommer att ta fasta på. En kunskap
byggd på förståelse är inte allmängiltig som den som är byggd på förklaring, men den
är istället mer mångfacetterad och innehållsrik. En grundförutsättning som stämmer väl
överens med undersökningens syfte och val av insamlingsmetod.

2.2. Tillvägagångssätt
Vi har valt att använda oss av en induktiv forskningsansats eftersom detta
angreppssätt resulterar i generella slutsatser, snarare än utgår från en hypotes som
prövas. Med denna utgångspunkt anser vi oss ha bäst möjlighet att förstå hur ett
strategiskt och långsiktigt CSR-arbete kan påverka ett varumärke. Genom att
undersöka hur företag arbetar med CSR hoppas vi kunna komma fram till en slutsats
som bidrar till att öka förståelsen för CSR-arbetets möjliga påverkan på varumärket och
vad som är viktigt att belysa vid genomförandet av aktiviteterna, dvs. hur företag valt att
arbeta med CSR både på strategisk och taktisk nivå. (Bryman, 2002)

Det kan vara svårt att tydligt skilja på induktiva och deduktiva tillvägagångssätt vid
samhällsvetenskapliga projekt och fallstudier. Detta eftersom analys och empirisk
insamling är invävda i varandra och pågår löpande under undersökningsprocessen. Vi
har dock valt att komplettera vår empiriska undersökning med en litteraturstudie där
befintliga begreppsförklaringar, teorier och modeller har granskats. Med detta ramverk
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har sedan vår empiriska undersökning genomförts för att slutligen resultera i våra
slutsatser. Med detta tillvägagångssätt som grund för arbetet anser vi att studien är
huvudsakligen induktiv. (Bryman, 2002)

2.3. Fallstudier
Studien är kvalitativ och explorativ till sin natur, vilket betyder att metoden har till syfte
att beskriva en företeelses kvaliteter. I detta fall innebär det att resultatet ger ökad
kunskap om vilka slags kvaliteter själva CSR-arbetet har, dvs. vad som karaktäriserar
den och vad som skiljer den åt från andra tillvägagångssätt, med hänsyn till
varumärket. (ibid.)

En kvalitativ ansats bygger vanligtvis på observationer eller intervjuer,
insamlingsmetoden som vi valt för vår fallstudie. Vi har valt att genomföra två
fallstudier. Motivet för detta är främst att detta möjliggör en mer ingående studie av
företag som arbetar med CSR på strategisk nivå. Detta för att sedan kunna analysera
hur det påverkar ett företags varumärke och konkurrenskraft gentemot andra aktörer
på marknaden. Syftet med fallstudien är att eliminera felaktiga slutsatser för att få fram
den mest trovärdiga tolkningen (ibid.). I vår genomgång av tidigare uppsatser på ämnet
upplever vi att just detta saknas. Studierna har inkluderat ett större antal företag med
breda frågeställningar, något vi vill undvika genom att koncentrera oss på
varumärkesperspektivet och enbart två fall. Vi har valt att studera det
smaksättningsföretaget Santa Maria och bananproducenten Chiquita.

Dessutom är den kvalitativa ansatsen mer flexibel då den är ostrukturerad till sin natur,
något som kompletterar vårt vetenskapliga förhållningssätt (ibid.). Vi har valt denna
ansats då den framförallt är lämplig när undersökningens tänkbara resultat inte kan
definieras exakt, när problembilden är svår att fånga eller när ansatsen är mer
beskrivande eller förklarande, förutsättningar som vi upplever med vår studie. Eftersom
vårt valda problemområde är relativt komplext och svårt att mäta (vad är påverkan?)
anser vi att problembilden i vårt fall främst är definierbar genom en kvalitativ ansats.
Dessutom har vi en mer förklarande ansats vilket gör att en kvalitativ metod är bäst
lämpad för själva studien.

2.3.1. Urvalskriterier för val av fall
En viktig fråga vid fallstudier är valet av fall. Yin (i Bryman, 2002) skiljer mellan tre
former av fall vilka alla utgör olika källor för kunskap. I denna undersökning kan de
valda företagen klassificeras som informationsrika fall. Namnet talar för att syftet är att
få så rik information som möjligt, alltså ska resultaten från denna undersökning
generaliseras till teori och inte till populationer. Ett viktigt kriterium för vårat val är att de
två företagen arbetar strategiskt och långsiktigt med CSR. Detta tror vi möjliggör att vi
kan belysa intressanta aspekter med CSR, liksom hur det påverkar företagets
varumärke. Intressant är även att få en ökad förståelse för de inbyggda möjligheterna
som de bär med sig initialt samt vad de gör bra och vad som kan utvecklas. Båda
företagen är beroende av sina distributörer och verkar båda inom dagligvaruhandeln,
vilket gör det intressant att titta på deras handel B2B.

Vi kom i kontakt med Santa Maria genom Elin Wallberg på Rädda Barnen, där Santa
Maria är en av deras tre partners. Chiquita valde vi efter diskussion med vår
handledare, som kommit över caset som beskrivs i empirin.
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2.4. Insamling och urval av data
Vi har valt att genomföra en empirisk studie, med insamling av både primär- och
sekundärdata. Sekundärdatan består delvis av information från de studerade företagen
men även av material från oberoende parter utanför företaget. Denna information har
sedan att använts för att definiera Santa Marias och Chiquitas varumärkesidentiteter.
Informationen rör sådant som företagens visioner, varumärken och bakgrund till CSR-
arbetet.

Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning finns det flera sätt att samla in
primärdatan på. Målet med vår primärdata är främst att se distributörernas inställning
till CSR i allmänhet och de undersökta varumärkena i synnerhet. Vi har därför valt att
arbeta med intervjuer för att samla in information från inköpsansvariga på ICA, Coop,
Vi-butikerna och Willys. Vi valde nämnda butikskedjor mot bakgrund av att de tillhör de
fyra största koncernerna på marknaden, något som tas upp i empirin. Gällande Vi-
butikerna och Willys, ingår de i koncerner som arbetar med flera olika butikskedjor. Vi
valde dock de båda kedjorna eftersom vi tror att de kan bidra med ett annat perspektiv,
då de har ett annorlunda fokus än andra kedjor på marknaden; Vi-butikerna har uttalat
att de aldrig arbetar Egna Varumärken, Willys arbetar efter en lågprisstrategi.

2.4.1. Intervjuer och urval av respondenter
Santa Maria och Chiquita
För att komplettera sekundärdatan om Santa Maria genomförde vi en personlig intervju
med företagets kvalitetschef och en telefonintervju med Santa Marias
marknadsdirektör. Den personliga intervjun pågick i ca 60 minuter och telefonintervjun i
ca 15 minuter. Fördelen med personliga intervjuer är att intervjuaren får en
direktkontakt med respondenten och därmed kan läsa ansiktsuttryck och liknande.
Nackdelen med personliga intervjuer är dock att de är mycket tidskrävande, samt att
det i detta fall inte var möjligt då Santa Marias marknadsdirektör befann sig på
företagets huvudkontor i Mölndal. Lösningen blev därför att genomföra telefonintervjun
(Bryman, 2002). Syftet med intervjuerna var att förtydliga frågor kring företagens
varumärke och huvudsakliga målgrupp.

För att få svar på våra frågor om Chiquita har vi tagit del av ett case i tidningen
Strategy + Business skriven av Cyrus Freidheim, VD på Chiquita. Strategy + Business
publiceras kvartalsvis i syfte att tillhandahålla nya undersökningar och praktiska idéer
till företagsledare. (Strategy + Business, 2006-02-28)

Dagligvaruhandeln
För att samla in information från dagligvarubranschen valde vi att genomföra 13
intervjuer på två olika sätt. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, vilket betyder
att vi att använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1) men där intervjupersonen hade
stor frihet att utforma svaren själv. Vi valde att genomföra två personliga intervjuer och
11 telefonintervjuer. De personliga intervjuerna pågick i drygt 30 minuter. I de flesta fall
var dock inte personliga intervjuer möjligt att genomföra då respondenterna inte befann
sig i Stockholmsområdet. Lösningen blev då att genomföra telefonintervjuer, vilket
möjliggjorde ett större antal respondenter. Respondenterna kontaktades i förväg och
fick därmed möjlighet att bestämma en tid för intervju som passade dem. Intervjuerna
pågick mellan 5 och 15 minuter.
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Syftet med intervjuerna var att få en uppfattning om de inköpsansvarigas kunskap om
CSR och deras inställning till detta. Vi ville också förstå på vilka grunder besluten om
inköp görs. Det finns en risk med att vi fått en viss skevhet i våra svar, så kallad social
önskvärdhet. Bryman (2002) menar att människor har en benägenhet att vilja ge en
positiv bild av sig själva då intervjuaren är närvarande. Denna risk ser vi som stor då vi
undersökte frågor kring social ansvarstagande, där att attityden gentemot CSR är kan
vara skilt ifrån inköpschefernas beteende. För att undvika ställde vi inledningsvis frågor
om inköp och policy i allmänhet, för att senare komma till CSR och butikskedjans
inställning till detta i synnerhet.

Samtliga intervjuer i undersökningen spelades in och transkriberades.
Intervjuprotokollen skickades sedan till respektive respondent för kommentarer.

Urval av respondenter styrdes av målet att få ett brett och rättvist empiriskt material.
Även då de fyra butikskedjorna skiljer sig, fattas beslut om inköp på liknande sätt. Alla
fyra kedjor har ett antal produktchefer eller kategorichefer som ansvarar för sortimentet
inom sitt område. Dessa lägger sedan ut beställningar på olika externa
inköpsorganisationer, som alltså arbetar efter direktiv från kedjan. Vi har därför
intervjuat de personer som ansvarar för ”frukt och grönt” respektive ”torra varor”, för var
och en av kedjorna. Vi har också intervjuat en person som arbetar med inköp på en
högre, strategisk nivå. Detta för att ta reda på de policys eller styrdokument som ligger
till grund för de respektive produkt/kategorichefs beslut. På Vi-butikerna intervjuade vi
två personer på den här nivån, då ingen anställd hade ett renodlat ansvar över dessa
policy-frågor utan svaren behövde kompletteras från en annan anställd.

2.5.  Undersökningens kvalitet
För att tillgodose undersökningens kvalitet har vi valt att utgå ifrån
trovärdighetsbegreppet. Detta eftersom fokus på mätning och bedömning inte är lika
intressant och relevant för undersökningar som syftar till att öka förståelsen för olika
fenomen. Lincon & Guba (Bryman, 2002) har föreslagit en alternativ värderingsgrund
med specifika termer och metoder. Dessa syftar till att ta hänsyn till och ta vara på
hermeneutikens förutsättningar. Detta samtidigt som det blir möjligt att bedöma
kvaliteten i en studie med hermeneutisk vetenskapssyn (ibid.). Vi har valt att utgå från
dessa begrepp som beskrivs nedan.

Trovärdigheten består av fyra delkriterier. Tillförlitlighet, som är en motsvarighet till
intern validitet, innebär att skapa tillförlitlighet i resultaten. Viktigt är här att forskaren
säkerställer studiens genomförande och att de sker i enlighet med de
överenskommelser som finns inom forskarkåren. Vanligt är att forskaren använder sig
av triangulering och respondentvalidering för att säkerställa att man har uppfattat
”verkligheten” på ett riktigt sätt (ibid.). För att skapa tillförlitlighet i vår studie har vi valt
att göra en respondentvalidering där de intervjuade personerna har fått kommentera de
utskrivna intervjuprotokollen, för att säkerställa att vi uppfattat deras tanker och åsikter
på ett riktigt sätt. Vidare har vi kontaktat oberoende källor för att säkerställa att vissa
grundläggande förutsättningar stämmer överens med vad våra intervjuade personer ha
sagt. Detta gäller både information vi fått från casen vi använt i fallstudien av Santa
Maria och Chiquita, men även de företag vi kontaktat som representerar
dagligvaruhandeln. Här har vi bland annat varit i kontakt Kristina Bjurling, researcher
på den oberoende organisationen Swedwatch för att få deras syn på de olika
certifieringar och deras rankade värdering sinsemellan (se bilaga 2). Detta eftersom
certifieringarna utgör en central roll i livsmedelskedjornas löpande arbete.
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Det andra delkriteriet är överförbarhet, som motsvarar positivismens externa validitet.
Överförbarhetsbegreppet uppmuntrar forskare med kvalitativt inriktade studier att
tydligt redogöra för detaljerna som ingår i en kultur för att på så vis göra det möjligt för
andra forskare att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö
(Bryman, 2002). För att underlätta för vidare forskning på området har vi försökt ge en
detaljrik bild av vårt undersökta område med dess inblandade aktörer. Vi har även
redovisat de förutsättningar som präglar de inblandade parternas relation. Vi anser att
detta har varit relevant då vi valt att undersöka en liten grupp individer med fokus på
djup snarare än bredd.

Vidare används pålitlighet som kriterium, vilket kan jämföras med reliabilitet. Viktigt är
här att säkerställa att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av
forskningsprocessens olika faser (ibid.). För att tillmötesgå detta kriterium har vi
beskrivit en tydlig och klar problemformulering, redovisat valet av
undersökningspersoner, valt att genomföra intervjuutskrifter och avslutningsvis kort
beskrivit våra beslut rörande analysen av data. Genom att anta detta granskande
synsätt hoppas vi att den som tar del av studien ska kunna bedöma hur trovärdiga
resultaten i studien är.

Avslutningsvis måste studien kunna styrka och konfirmera sina påståenden, ett
kriterium som motsvarar positivismens objektivitet (ibid.). Vi har därför, utifrån insikten
att det inte går att vara fullständigt objektiv i samhällelig forskning, försökt säkerställa
att vi agerat i god tro. Med detta menar vi att vi inte medvetet låtit personliga
värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet och slutsatserna från vår studie.
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3. CSR OCH VARUMÄRKEN

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska grund och den plattform från vilken
uppsatsen utgår från. Inledningsvis redogör vi för teorier inom CSR-området där vi
bland annat valt att närmare studera CSR:s interna och externa dimension. Sedan
presenteras David Aakers varumärkesteori och avslutningsvis redogör vi för skillnaden
mellan ett företags identitet, profil och image. Genom att koppla CSR till Aakers
varumärkesteori hoppas vi kunna svara på vår övergripande frågeställning: Hur kan ett
långsiktigt strategiskt CSR-arbete påverka ett företags varumärke?

3.1 CSR
3.1.1. Den interna och externa dimensionen
Vi har valt att redogöra för den interna och externa dimensionen med CSR, då vi tror
det förtydligar företags olika motiv och angreppssätt för CSR-aktiviteter. Detta är också
intressant att ta i beaktande i analysen av påverkan på varumärket i ett internt och ett
externt perspektiv.

Den interna dimensionen rör det sociala ansvar som sker inom företaget. Detta berör i
första hand företagets anställda och omfattar personalförvaltning och arbetsmiljö. En
ansvarstagande personalförvaltning innebär att företaget bland annat utvecklar
åtgärder som innefattar kontinuerligt lärande, jämställdhet, medbestämmande för de
anställda och ett förbättrat informationsflöde internt. Dessa olika områden innefattar
sedan olika aktiviteter som företaget väljer att engagera sig i beroende på hur deras
verksamhet ser ut (Höglund & Lundegren, 2003). Personalförvaltning i form av
anställningsavtal, lönenivå, diskriminering mm. har traditionellt sett reglerats av
lagstiftning medan arbetsmiljön snarare har utvecklats genom frivilliga system. Detta
bland annat genom att företag ställer krav på underleverantörer, eller att slutkonsument
väljer att ställa arbetsmiljön som ett kriterium vid anskaffning av produkter och tjänster.
Samtidigt används arbetsmiljön som ett marknadsföringsinstrument av företag idag för
att öka den egna försäljningen och attrahera kompetenta medarbetare. Detta
ansvarstagande är snarare ett sätt att driva företag på än att driva CSR som ett projekt.
Genom att söka en funktionell värdegrund och låta den påverka hela företaget skapas
en långsiktig relation till CSR så väl internt som externt. (Löhman & Steinholtz, 2003)

Den externa dimensionen handlar även om företagets möjlighet till integrering av sin
verksamhet i sin lokala miljö. Detta kan ske både inom landet såväl som i andra länder.
Företagen bidrar till samhället genom att bland annat skapa arbeten och engagera sig i
relationen till affärspartners, leverantörer och kunder liksom att engagera sig
samhälleligt genom att sponsra lokala organisationer eller motsvarande. Dessutom
förväntas företagen, som en del av sitt sociala ansvar, på ett effektivt, etiskt och
miljömedvetet sätt tillhandahålla de produkter och tjänster som konsumenterna
efterfrågar samtidigt som de mänskliga rätigheterna efterlevs. Det anseende som
företaget har på sin lokala marknad påverkar idag med större säkerhet än tidigare dess
konkurrenskraft då konsumenten överlag är mer medveten och sofistikerad. (Porter,
1998)
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3.1.2. En bra CSR-strategi
Craig N Smith (2003) har skrivit en artikel som handlar hur företag bör utveckla en bra
CSR-strategi. Smith är docent i marknadsföring och affärsetik vid London Business
School. Vi tror att hans artikel kan vara användbar i analysen av Santa Marias och
Chiquitas valda CSR-strategier.

Smith menar att förutom att CSR-strategin måste vara genuin och noggrant uttänkt,
måste den vara unik. Den måste passa branschens karaktär men måste också
reflektera det individuella företagets mission och värden – vad det står för och därför
vara differentierad från företagets närmste konkurrents CSR-strategi. Detta ser han
ofta är en brist i företagens arbete med dessa frågor, de är för likriktade och medför
därför ingen konkurrensfördel.

Smith menar också att många företag misslyckas med att uppnå ett djupt engagemang
för CSR vilket därför inte gör någon skillnad för hur företagen gör affärer, utan CSR blir
kosmetika. För att lyckas med att utforma den rätta CSR-strategin krävs därför att
företaget förstår vad som differentierar dem – företagets mission, värden och
huvudverksamhet.

Smith påpekar också att kärnan i CSR-strategins utformande måste vara engagemang
i företagets intressenter. Detta innebär att CSR-strategin inte bara ska stå för
företagets egna värden och principer, utan också bygga på en förståelse för
intressenternas värden och principer. Detta är inte alltid lätt då tex. fokus för frivilliga
organisationer, är ett annat än för företaget.

Slutligen tar Smith upp att trots en noggrant genomarbetad CSR-strategi, så finns
risken för bakslag. Detta då företaget drar uppmärksamhet mot sig genom att
kommunicera sin CSR-strategi, och därför öppnar upp för granskning. Det kan också
vara så att motivet för CSR ifrågasätts och företaget därför möter
trovärdighetsproblem. Så är t.ex. fallet med Coca-Cola som sponsrar skolor i USA,
vilket mötts med protester från de aktuella föräldrarna och organisationer mot
barnfetma

3.2. Varumärkesteorier
Nedan följer en redovisning av David Aakers varumärkesteori. Teorin om
identitetsperspektiven är tänkt att användas i analysen för att ge den en tyngd och
struktur. Vi tror att teorin kommer att kunna ge intressanta infallsvinklar för att
analysera hur de två företagens varumärkesidentiteter påverkas. Det finns flera teorier
om varumärkens identitet. Vi anser dock att Aakers är den som ger störst tyngd åt
identitetsanalysen från företagets perspektiv. I kombination med distributörsledens
perspektiv genom varumärkets Image tror vi att vi får en stabil grund för den
kommande analysen.

3.2.1. Brand equity
Ett starkt varumärke har hög ”brand equity”, vilken är en viktig del i varumärkesteorin.
Brand equity är det mervärde som konsumenterna är villiga att betala för produkten,
jämfört med en funktionellt identisk produkt. Aaker definierar brand equity som:
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”Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name and symbol
that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service to a firm
and/or that firm’s customers.” (Aaker, 2002, s. 7)

Brand equity är alltså de tillgångar som hör till ett varumärkes namn och symbol. Dessa
tillgångar tillför ett mervärde till ett företags kunder. Det finns fyra kategorier vad gäller
tillgångar (Aaker, 2002, s. 8):

1. Varumärkeskännedom - innebär den styrka ett varumärke har i kundens
medvetande. Alltså, de olika sätt en kund tänker på och kommer ihåg ett
varumärke.

2. Varumärkeslojalitet - är en viktig aspekt då lojala kunder generar höga
försäljning- och vinstsiffror. Det kostar mindre att behålla gamla kunder än att
locka till sig nya.

3.  Upplevd kvalitet - är den känsla ett varumärke förmedlar till kunden, det är ofta
denna känsla som leder kunden till valet av varumärke.

4. Varumärkesassociationer - är det som kunderna associerar med varumärket.
Dessa associationer kan inkludera produktattribut, en känd talesman eller en
speciell symbol.

Varumärkesassociationerna styrs av varumärkets identitet - vad företaget vill att
varumärket ska stå för i konsumentens medvetande. Nyckeln till ett starkt varumärke,
ligger alltså enligt Aaker, i utvecklingen och implementeringen av en
varumärkesidentitet.

3.2.2. Varumärkesidentitet
Varumärkesidentitet tillför riktning, syfte och mening till ett varumärke. Det är det
centrala för ett varumärkes strategiska vision och är den drivande faktorn i en av
kategorierna i brand equity, varumärkesassociationer. Aaker (2002, s. 68) definierar
varumärkesidentitet som:

”Brand identity is a unique set of associations that the brand strategist aspires to create
or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a
promise to customers from the organization members. ”

Varumärkesidentiteten är alltså de associationer runt ett varumärke som ett företag
försöker skapa och bevara, det vill säga hur ett företag vill att varumärket ska
uppfattas. Dessa associationer representerar vad ett varumärke står för, och medför en
försäkran till kunderna från företagsorganisationen. Varumärkesidentiteten underlättar
vid etableringen av relationen mellan varumärket och dess kunder genom att generera
ett värde som inkluderar funktionella och känslomässiga fördelar. (ibid.)

3.2.3. Identitetsperspektiv
Aaker menar för att försäkra sig om att ett varumärkes identitet har struktur och djup,
bör man se på varumärket ur fyra olika perspektiv. Enligt Aaker består
varumärkesidentiteten av tolv dimensioner som är organiserade kring fyra perspektiv:
varumärke som produkt, varumärke som organisation, varumärke som person och
varumärke som symbol.
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Figur 1: Identitetsperspektiv. Källa Aaker, 2002, s. 79

Varumärkesidentiteten innefattar även en kärn- och utvidgad identitet. Kärnidentiteten
är det centrala, tidlösa grunddragen av ett varumärke. Den förblir oförändrad även om
produkten eller marknaden förändras. Kärnidentiteten är alltså mer motståndskraftig
mot förändringar än den utvidgade identiteten och bör innehålla aspekter som gör den
både unik och värdefull. Den utvidgade identiteten är de aspekter som ger produkten
en ram och gör den fullkomlig. Den tillför de detaljer som hjälper konsumenterna att
förstå vad varumärket står för. (Aaker, 2002)

Varumärke som produkt
Varumärke som produkt innefattar de associationer som är produktrelaterade och är
viktiga då de står i direkt förbindelse med varumärkesval och användningserfarenheter.
Produktomfattningen innebär vilken produkt eller vilka produkter som är förknippade
med varumärket. Om ett företag har en stark förbindelse mellan sitt varumärke och sin
produkt, innebär det att varumärket blir associerat med produktklassen. Målet är inte
att konsumenten associerar till en specifik produktklass då varumärket kommer på tal,
utan att varumärket kommer på tal då en specifik produktklass efterfrågas.
Produktattribut är direkt relaterat till köpet eller konsumtionen av en produkt och tillför
funktionella och ibland känslomässiga fördelar till konsumenten. Ett produktattribut kan
tillföra värde genom att erbjuda något extra eller bättre än konkurrenterna.
Kvalitetsaspekten är en viktig del av de produktrelaterade associationerna då kvalitet är
en del av många varumärkens kärnidentitet. Att positionera sig med hjälp av
användningsområde, är för varumärken ett sätt att få konsumenter att associera till ett
specifikt varumärke vid ett specifikt tillfälle. Konsumentassociationer är ett annat sätt
för företag att stärka identiteten. Här positioneras varumärket genom vilken typ av
konsumenter företaget riktar sig till. (ibid.)

Varumärke som organisation
Varumärke som organisation fokuserar på de attribut som finns inom organisationen
som inte har direkt med produkten eller tjänsten att göra. Attribut som innovation,
kvalitetssträvan och miljöomtanke skapas av människorna, kulturen, värderingar och
rutiner som finns i företaget. Organisationsattributen är starkare mot motstånd och
konkurrens än produktattributen då det är mycket lättare att kopiera en produkt än en
organisation. (ibid.)

Varumärke som person
Varumärkets personlighet syftar till de identitetsassociationer som inte är baserat på
produktattribut. Precis som en person kan ett varumärke vara roligt, aktivt, formellt,

Varumärkets identitet

Varumärket som
produkt:

1. Produktomfång
2. Produkt attribut
3. Kvalitet, värde
4. Hur man använder
5. Användare
6. Ursprungsland

Varumärket som
organisation:

7. Organisationsattribut
8. Lokal vs. global

Varumärket som person:

9. Personlighet
10. Varumärkeskundförhållande

Varumärket som
symbol:

11. Synlig image
12. Varumärkets
      härkomst, arv
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informellt, pålitligt, ungdomlig, intellektuell osv. Varumärkets personlighet kan skapa ett
starkare varumärke på många sätt. Det kan hjälpa konsumenter att uttrycka sin egen
personlighet och det kan stärka relationen mellan varumärket och dess konsumenter.
Varumärkets personlighet kan även hjälpa till att kommunicera produktattributen.
(Aaker, 2002)

Varumärke som symbol
En stark symbol kan medföra sammanhang och struktur till varumärkesidentiteten samt
göra det lättare att känna igen och komma ihåg. Allt som representerar ett varumärke
kan vara en symbol, till exempel visuella bilder, metaforer eller ursprung. Visuella bilder
kan vara effektfulla och minnesvärda. De innehåller mycket av ett varumärkes identitet
på grund av att en koppling mellan identiteten och symbolen har byggts upp över en
lång tidsperiod. Ett meningsfullt ursprung kan representera ett varumärkes innersta
natur. (ibid.)

3.3. Identitet, Profil och Image
När vi ämnar undersöka hur CSR påverkar ett företags varumärke, och betydelsen av
detta i distributionskedjan, är det nödvändigt att klargöra skillnaden mellan företagets
identitet, profil och image. Holm (2002, s. 73 f) redogör för dessa begrepp och
definierar dem som följer:

• Identiteten beskriver företagets fakticitet och självbild.

• Profilen är bilden så som företaget önskar bli sedd och uppfattad.

• Imagen är omvärldens uppfattning av företaget.

Skillnaden mellan företagets Identitet, Profil och Image kan variera i storlek och
betydelse. Ju mer homogena Identitet, Profil och Image är med varandra desto mer
integrerad är företagets självbild med omvärldens uppfattning av företaget. Vanligt är
dock att en fullständig integration saknas, varför begreppen är viktiga att ta i beaktande
vid diskussion kring varumärken. Vi kommer i analysen att diskutera hur CSR påverkar
företagets varumärkesidentiteten, något som alltså är skilt från företagets image. Detta
kan anses trivialt, men vi anser det viktigt att belysa dessa perspektiv i analysen av det
empiriska materialet från de inköpsansvariga.

3.3.1. Varumärkets positionering och differentiering
Aaker (2002) diskuterar också varumärkets positionering och differentiering. Detta tror
vi kan komma till användning i analysen då vi planerar att diskutera CSR påverkan på
varumärket och dess betydelse för att nå hyllutrymme i butiken. Begreppet
Positionering kan översättas med företagets profil, enligt redovisningen ovan. Aaker
(2002, s. 176) definierar varumärkespositionering som:

”Brand position is the part of the brand identity and value propostion that is to be
actively communicated to the target audience and that demonstrates an advantage
over competing brands.”

Varumärkespositionering är alltså den del av varumärkesidentiteten som för en aktiv
kommunikation med målgruppen och som belyser fördelarna framför konkurrerande
varumärken. Det är en process i vilken man lägger tyngdpunkten på varumärkets
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distinkta och motiverande attribut i relation till konkurrenternas.
Varumärkespositionering hänvisar till tillhörighet och differentiering, vilket
produktsegment det hör till och vad som är dess specifika särskiljande drag.

När ett företag positionerar sitt varumärke, måste det differentiera sig gentemot
konkurrenterna (Aaker, 2002). Detta finns flera sätt att göra detta på. Dels med hjälp av
funktionella attribut såsom överlägsenhet till ett lägre pris, eller andra funktionella
fördelar. Positioneringen kan också baseras på känslomässiga eller självuttryckande
fördelar, ett organisationsattribut, en varumärkespersonlighet eller unik relation med
kunden. Aaker menar att en varumärkespersonlighet ofta ger en distinkt
konkurrensfördel.

3.4. Sammanfattande diskussion
Sammanfattningsvis kommer de ovanstående teorierna utgöra grunden för själva
undersökningen och användas i analysen. Vi har, som omnämnts tidigare, valt just
dessa teorier då vi anser att de kompletterar varandra bra i syfte att öka förståelsen för
hur CSR påverkar ett företags varumärke. Smiths teorier om hur företagen bör arbeta
med CSR-aktiviteter för att skapa konkurrensfördelar genom genuin och unik
differentiering, hoppas vi ska kunna öka förståelsen för hur ett lyckat CSR-arbete ser ut
ur ett varumärkesperspektiv. Detta med hänsyn till både den interna och externa
dimensionen av ett företags strategiska CSR-arbete. Vi anser även att Smiths teorier
kring CSR-strategier är värdefulla i undersökningen av viktiga aspekter med betydelse
för CSR i handeln mellan leverantör och distributör i dagligvaruhandeln. Detta med
anledning av att det anseende som företag har idag på sin lokala marknad påverkar
dess konkurrenskraft då konsumenten överlag är en mer medveten och sofistikerad än
tidigare. Genom att ställa detta empiriska material i relation till Aakers teorier om den
varumärkesbyggandeprocessen hoppas vi kunna dra slutsatser som visar vilka delar i
varumärkesarbetet som påverkas av ett aktivt och strategiskt CSR-arbete och vad
företagen bör fokusera på. Vi har valt Aakers modell framförallt då vi anser att den är
mycket bra lämpad ur ett företagsperspektiv för att klargöra de respektive delarnas
inflytande på den varumärkesbyggande processen. Något vi upplever som nödvändigt
för att förstå hur CSR påverkar ett företags varumärke, och betydelsen av detta i
distributionskedjan.



- 25 -

4. EMPIRI

I detta kapitel redovisas den insamlade empirin. Vi börjar med att presentera våra två
fall, Santa Marias och Chiquitas, varumärken och CSR-arbete. Vi fortsätter sedan med
en beskrivning av dagligvaruhandeln och dess största aktörer, liksom resultaten av
genomförda intervjuer hos dessa. Allra först följer dock en beskrivning av
leverantörskedjan för att förtydliga denna.

Leverantörskedjan
Leverantörskedjan beskriver en lång kanal som börjar från råmaterial, till andra
komponenter, till slutlig produkt som erbjuds slutkonsumenten. Här emellan finns flera
mellanhänder där den som är leverantör för någon, är distributör för en annan. Således
kan Santa Maria och Chiquita ses både som leverantör och distributör av samma vara,
från olika perspektiv. I denna undersökning är vi dock intresserade av att undersöka de
båda företagens varumärkens betydelse gentemot dagligvaruhandeln. I det
perspektivet fungerar Santa Maria och Chiquita som leverantörer till dagligvaruhandeln,
som är distributörer av dagligvaror gentemot slutkund. Dessa begrepp kommer vi
hädanefter att använda oss av.

Vi har valt att utgå från intressemodellen då vi studerat relationen mellan våra företag
som utgör själva fallstudien och deras relation till dagligvaruhandeln nedan beskrivet
som distributörerna.

Figur 2 Intressemodellen
Källa: Hatch, 2002 s. 88

Nedan presenteras en mycket förenklad leverantörskedja för exemplet Santa Maria, för
att förtydliga var i denna kedja vår undersökning fokuserar. Som nämnts tidigare, är
CSR ett undersökt område. Mycket är dock skrivet om hur slutkonsumenten uppfattar
företags CSR-arbete och betydelsen av detta. Mycket lite är däremot undersökt om
betydelsen av CSR i leverantörskedjan, innan slutkonsumenten har något val. För att
vidare tydliggöra vilket led vi valt att undersöka har vi tagit fram en egen figur för att
underlätta förståelsen och minimera eventuell begreppsförvirring.

Figur 3 Valt underökningsområde för studien
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4.1. Santa Maria

4.1.1. Företagsbakgrund och vision
Santa Maria AB är ett familjeföretag som grundades av Armin Mattsson 1946. På
1940-talet köpte Armin Mattson och hans kollega Hugo Lundgren kryddboden
Nordfalks i Göteborg, och bildade ett aktiebolag. Nordfalks AB investerade i moderna
maskiner, effektiviserade och startade ett nära samarbete med ICA som snabbt blev en
stor kund. Nordfalks växte för varje år och blev med tiden störst i Sverige på
kryddor.1989 utvidgades marknadsområdet till samtliga butikskedjor i Skandinavien
och en bit in på 1990-talet fortsatte expansionen ut i Europa, Baltikum och Ryssland.
År 2001 bytte Nordfalks namn till Santa Maria AB och idag är Santa Maria Nordens
ledande smaksättningsföretag och marknadsledare på flera håll i övriga Europa.
Företaget har idag cirka 440 anställda och tillverkningen sker till stor del Sverige och
Danmark samtidigt som en viss produktion för Östeuropa sker i Estland. Santa Maria
AB ägs till 63 procent av det finska bolaget Paulig, men ägarfamiljen har kvar
röstmajoriteten. (www.santamaria.se, hämtat 2004-04-10)

Santa Marias vision är att vara den ledande europeiska leverantören av kryddor och
etnisk mat. Både för vanliga matbutiker och restauranter.

4.1.2. Målgrupp
Santa Marias definierar sin målgrupp som de personer som har en så kallad mental
ålder som ligger mellan 30 och 40 år. Med mental ålder menar Santa Maria de
intressen personen har. Generellt sett, riktar sig Santa Maria mot en grupp med stort
matintresse, som reser mycket och är nyfikna samt letar efter nyheter.

4.1.3. Varumärket
Santa Maria är ett paraplyvarumärke med ett antal stöttande undervarugrupper såsom
mexikansk, thailändskt och indiskt.

”Varumärket Santa Maria härstammar från kryddorna och i kryddorna kommer
smaksättning, trovärdigheten med smaksättning. Denna smaksättningskunskap
förs sedan över på de olika etniska matkoncepten.” (Henrik Billger,
marknadsdirektör, om varumärket)

Santa Maria arbetar efter fyra ledord: modern, spännande, inspiration och
smaksättning. Företaget arbetar mycket med moderniteten och vill vara innovativt och
kommer därmed ofta med nyheter. De arbetar också mycket med inspiration genom
receptfoldrar och förpackningar. Produktkvalitet och ett brett sortiment med attraktiva
förpackningar är andra viktiga egenskaper för Santa Maria.

4.1.4. Positionering
Santa Maria är marknadsledande inom smaksättning i Sverige och positionerar sig
som ett modernt varumärke med ett brett sortiment och hög leverans av nyheter. Detta
kan jämföras med t.ex. Old el Paso på taco-sidan vars position är lite mer åt det
genuina, och Knorr på kryddsidan som är positionerade som ett stabilt varumärke för
en lite äldre målgrupp.
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4.1.5. Tre CSR-ben
Utöver Santa Marias löpande arbete med kvalitetssäkring i produktionsledet, planerar
företaget ett långsiktigt partnerskap med tre organisationer som stödjer de områden
som företaget värnar särskilt om. Dessa områden kan ses som tre ben i Santa Marias
CSR-arbete och har olika syften och motiv. Samtliga samarbeten startades under
2005. Enligt både Santa Marias kvalitetschef, Sandra Flodström, och
marknadsdirektör, Henrik Billger, är företagets CSR-arbete främst ett internt arbete
med fokus på att ta tillvara den grundläggande värdering som finns hos medarbetarna.
Enligt kvalitetschefen har CSR-strategin tagits fram tillsammans med en
kommunikationsbyrå, också marknadsdirektören berättar om de mer långsiktiga
planerna med strategin:

”En viktig del i det hela är att vi har börjat med det här CSR-arbetet för att vi vill det. Det
stämmer väl med våra värderingar i bolaget. Det stärker de anställda – banden och
engagemanget. Sen är det också en annan bit som vi kanske i framtiden kommer att
märka och det är skapandet av en relation till konsumenten. Det är en del av den image
som Santa Maria kommer att få där vi ger något tillbaka till det samhälle vi agerar i. Ett
företag är varumärket, och varumärket är företaget och CSR är en del av den mixen.”

RSPO
En viktig ingrediens i Santa Marias produktion av friterade majsprodukter är palmolja
som utvinns ur oljepalmen. Produktion av palmolja utgör ett stort hot mot regnskogen,
samtidigt som den är en viktig exportvara för de aktuella produktionsländerna. Santa
Maria har därför valt att stödja The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) som
startats på initiativ av Världsnaturfonden. Organisationen arbetar för att vända trenden
mot en mer uthållig produktion av palmolja. En produktion som respekterar både
ekologiska, sociala och ekonomiska värden (www.santamaria.se, hämtat 2006-04-10).
Enligt kvalitetschefen kommer det här i förlängningen innebära dyrare råvaror för Santa
Maria, men företaget ser denna miljöfråga som viktig.

Rädda Barnen
Santa Maria har också valt att samarbeta med Rädda Barnen i sin strävan att agera
etiskt i förhållande till samhället. Som partner har Santa Maria ingått ett långsiktigt
samarbete och förbinder sig att stödja organisationen med motsvarande två miljoner
kronor per år. Rädda Barnen är en politiskt religiöst obunden, demokratisk folkrörelse
som kämpar för barns rättigheter.

Santa Maria stödjer Rädda Barnens pilotprojekt ”Livlinan” för barn utan
uppehållstillstånd. Målgruppen är barn och ungdomar som har varit asylsökande och
lever gömda utan vuxenstöd, men också ungdomar utan uppehållstillstånd som söker
arbete på den svarta marknaden eller har utsatts för trafficing. Meningen är även att
samla in information om hur dessa barn har det och vilket behov av hjälp och stöd de
har. Santa Maria har förhoppningen att engagemanget ska skapa stolthet på företaget,
samtidigt som varje projekt gör stor nytta i samhället. (www.rb.se, hämtat 2006-04-10)

Cancerfonden
Genom att samarbeta med Cancerfonden vill Santa Maria avdramatisera sjukdomen,
stödja forskningen och arbeta för ett friskare liv. Cancerfonden är en ideell organisation
med tre uppgifter: att stödja och samordna cancerforskning, att informera om cancer
och att ge stöd för utveckling av nya metoder i vården av cancersjuka. Genom olika
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former av gåvor från privatpersoner och företag är Cancerfonden den enskilt största
finansiären av svensk cancerforskning.

Ett partnerskap i Cancerfonden innebär ett samarbete på minst 12 månader och ett
bidrag på minst 50.000 kronor per år. I utbyte får Santa Maria ta del av Cancerfondens
kunskap. Det kan röra sig om personlig hjälp och olika typer av information för
medarbetarna, om allt från hur de kan minska risken för cancersjukdom till hur de
stöder medarbetare och goda vänner som får cancer. Dessutom kan Cancerfondens
forskare och personal bjudas in till workshops och föreläsningar.
(www.cancerfonden.se, hämtat 2006-04-10). Samarbetet med Cancerfonden är
framförallt riktat internt då cancer är en sjukdom som någon gång i livet berör de flesta
människor, och därför engagerar Santa Marias personal. Marknadsdirektören säger
också att:

”Vi ser också en koppling mellan våra respektive verksamheter då Santa Maria
förespråkar god hälsa genom god mat och kryddning i livet.”

4.2. Chiquita
4.2.1. Företagsbakgrund och vision
Historien om Chiquita går tillbaka till 1895 då en sjökapten och en affärsman från
Boston upptäckte den amerikanska marknaden för, de då exotiska, bananerna.
Varumärket Chiquita registrerades dock först 1947 och idag är företaget en
internationellt ledande distributör (leverantör, vår definition) av bananer och annan
färsk frukt. De distribuerar också diverse preparerade (processed) matprodukter.
Chiquita finns i matbutiker i över 60 länder och inkluderar 26.000 heltidsanställda över
hela världen, varav ca 21.500 bor och arbetar i Latinamerika där bananerna odlas.

Chiquitas vision är att vara en av de mest respekterade företagen i världen. Företagets
mission är att bygga upp en konsumentdriven, global ledare av varumärkta (branded)
produkter. På så sätt strävar Chiquita efter att vinna världens kunders hjärtan och
leenden, genom att hjälpa dem att njuta av näringsriktiga och hälsosamma produkter.
(www.chiquita.com, hämtat 2006-04-17)

4.2.2. Målgrupp
Chiquitas målgrupp är stor och brett definierad. Chiquita riktar sig till alla som är ute
efter god och näringsriktig mat.

4.2.3. Varumärket
Chiquitas varumärke beskrivs bäst genom de kärnvärden företaget har utvecklat.
Dessa togs fram genom intervjuer och diskussioner med ca 1000 anställda världen
över, och kan därför sägas vara väl förankrade i hela företaget. Dessa kärnvärden
översätts sedan till handling genom framtagna uppförandekoder som går hand i hand
med de grundläggande värderingarna. Inom företaget menar de att CSR är en källa till
stolthet, och att det är en betydelsefull del av företagets kultur och affärsstrategi.
(www.chiquita.com, hämtat 2006-04-17)



- 29 -

Företagets kärnvärden sammanfattas i fyra områden. Integritet som handlar om ett
öppet och ärligt uppförande liksom att göra affärer etiskt och lagligt. Respekt som rör
hur företaget behandlar anställda och deras familjer, värdet av olika kulturella
bakgrunder liksom vikten av personliga åsikter, öppna dialoger och tillhörighet.
Möjlighet som står för Chiquita ser utveckling av företagets anställda ses som nyckeln
till framgång. Till sist Ansvarstagande som står för Chiquitas förhållningssätt gentemot
miljön och samhället, produktsäkerhet liksom ansvar gentemot företagets ägare. (ibid.)

4.2.4. Positionering
Chiquita är marknadsledande i branschen och deras positionering är nära
sammankopplas med deras CSR-strategi. CSR ses som en integrerad del av
företagets globala affärsstrategi. Chiquita är ett premiumvarumärke då de vill leverera
matprodukter av hög kvalitet, både innehållsmässigt och produktionsmässigt. (ibid.)

4.2.5. CSR-arbete
Bakgrunden till Chiquitas CSR-arbete går tillbaka till tiden för företagets grundande.
Företaget hette då United Fruit Company och var ett av de mest aktiva företagen i
Centralamerika. De byggde vägar, sjukhus, skolor, bostäder och infrastruktur samt
erbjöd arbetstillfällen. Men företaget exploaterade också regionen med negativa följder
på den lokala miljön och invånarnas välbefinnande. Bland annat är begreppet ”banana
repiblic” en följd av United Fruits omtalade involvering i stödet för politiska uppror och
manipulation av statsmakter.

Under 1990-talet ändrades företags syn på sin roll i samhället och Chiquita satsade nu
på en mer socialt ansvarstagande roll i Latinamerika. Trots detta blev de hårt ansatta
för sin hantering av anställda, arbetsförbund och arbetsvillkor. Detta ledde till att
Chiquita i slutet av 1990-talet lanserade ett Corporate Social Responsibility-program
och gjorde betydande investeringar i sociala förbättringar. I början av 2000-talet
infördes ett Corporate Social Responsibility Score Card som rankar företaget på några
specifika områden. I början rapporterade Chiquita många brister, något som ändå
prisades av allmänheten som ärlighet. Idag arbetar Chiqutia med CSR på olika sätt,
vilka presenteras nedan. Viktigt att poängtera är att deras CSR-arbete fortsatt trots
stora ekonomiska kriser under åren (Freidheim, 2006). CSR-rådgivningskonsulterna,
Article 13, menar att Chiquita har varit tidiga med att skapa allianser med NGO:s (Non
Governmental Organisations) vilket stödjer deras CSR-arbete på ett trovärdigt sätt.
(www.article13.com, hämtat 2006-05-20)

IUF
The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and
Allied Workers' Associations (IUF) är en internationell handelsunion som består av 330
handelsförbund i 120 länder. År 2001 skrev Chiquita på ett avtal med IUF som binder
företaget att respektera ILO:s arbetsavtal, vilket också inkluderar avtalet om frihet till
medlemskap arbetsorganisationer (www.chiquita.com, hämtat 2006-05-03). I Sverige
kan detta avtal ses som trivialt och motsvarar en miniminivå i våra ögon mätt. Detta var
dock något banbrytande där Chiquita gick i spetsen, som den största arbetsgivaren för
förenade bananarbetare.
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Rainforest Alliance
Rainforest Alliance är en organisation som arbetar för att bevara regnskogen och de
människor och djur som lever av den. Detta genom att förändra jordbruksmetoder och
konsumentbeteende. Som medlem i organisationen, förbinder sig Chiquita att arbeta
med metoder som är ansvarstagande för miljön och samhället.

Ethical Trading Initiative
Chiquita är också medlem i Ethical Trading Initiative (ETI) som är en allians av företag,
frivilliga organisationer och arbetsförbund. Tillsammans arbetar de för att lyfta fram bra
utövande av affärsetik, socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter.

SA 8000
Chiquita är också certifierade enligt SA 8000, vilket är en tredjepartscertifiering och
granskning för att uppnå en ”Humane workplace standard”. Certifieringens giltighetstid
är tre år och sedan måste den förnyas. Regelbundna revisioner genomförs med sex
månaders mellanrum för att garantera att överenskommen standard efterlevs.

4.3. Dagligvaruhandeln
Nedan följer en beskrivning av marknaden för att ge en bild av huvudaktörerna och
deras butikskedjor. Vi presenterar också de olika kedjornas affärsidé, för att beskriva
hur de skiljer sig åt. Beslut om inköp hos de olika kedjorna, fattas på liknande sätt. Alla
de kedjor vi har tittat på har ett antal produktchefer/kategorichefer som ansvarar för
sortimentet inom sitt område. Dessa lägger sedan ut beställningar på olika externa
inköpsorganisationer, som alltså arbetar efter direktiv från kedjan.

I denna undersökning har vi därför valt att prata med de personer som ansvarar för
”frukt och grönt” respektive ”torra varor”, för var och en av de valda kedjorna. Vi har
också valt att intervjua en person som arbetar med inköp på en högre, strategisk nivå.
Detta för att ta reda på de policys eller styrdokument som ligger till grund för de
respektive produkt/kategorichefs beslut.

4.3.1. Marknadsandelar
Nedan presenteras de största aktörernas respektive marknadsandelar. Informationen
är från april 2006.

ICA 37,1 % Bergendahls 2,1 %

Coop 17,5 % Lidl 0,8 %

Axfood 17,1 % Netto 0,6 %

Tabell 1 Marknadens förutsättningar
Källa: Fri Köpenskap i Expressen 2006-04-25
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4.3.2. ICA Sverige AB
Den största aktören på marknaden är ICA AB där ICA Sverige AB (helägt bolag) och
Netto Marknad AB (delägt bolag till 50 procent) ingår. ICA Sverige AB är
huvudleverantör till ICA-handlarna som äger och driver sina butiker som egna
företagare.

I Sverige finns fyra butikskedjor som är uppdelade efter olika koncept beroende på
storlek, omsättning, sortiment och geografiskt läge; ICA Nära, ICA Supermarket, ICA
Kvantum och Maxi ICA Supermarket. (www.ica.se, hämtat 2006-04-25)

Figur 4 ICA koncernen
Källa: ”ICA rapport om etik och samhällsansvar 2005”

ICA:s vision är ”att göra varje dag lite enklare”. Företagets mission är att bli det ledande
detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. ICA vill vara ett långsiktigt,
livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett socialt
engagemang (www.ica.se, hämtat 2006-04-25). Nedan följer resultatet av intervjuer
med tre nyckelpersoner på ICA Sverige AB:

• Kerstin Lindvall, Ansvarig för miljöfrågor och socialt ansvarstagande
(nedan refererad till Miljöansvarig).

• Jörgen Eriksson, Kategorichef för torra varor.

• Lennart Andersson, Kategorichef för bananer.

Övergripande inköpspolicy
Utgångspunkten för ICA:s samarbeten består av en övergripande leverantörspolicy där
de formella kraven som ställs på leverantören presenteras. Enligt Eriksson,
Kategorichef, är det avgörande för ett samarbete att leverantörerna tar hänsyn till
mänskliga rättigheter, använder riktiga besprutningsmetoder och värnar om miljö. ICA
arbetar här med särskild certifiering för att säkerställa de krav de har på sina
leverantörer. Utöver dessa krav på ICA:s leverantörer ser även kategoricheferna till
andra variabler vid val av produkter och varumärken. Här beaktas pris- och
marknadsmässigt relaterade kriterier med fokus på prisnivån, då detta har blivit en allt
mer central fråga på senare tid. De främsta urvalskriterierna listas nedan:

1. Varumärkesstyrka

2. Prisnivå

3. Kvalitet

4. Marknadsbearbetning och andra marknadsmässiga bitar



- 32 -

ICA använder sig också av begreppet brand-tax vilket kan översättas med hur mycket
ett varumärke är värt. Ballerina är ett exempel på en vara med ett varumärke som
konsumenten upplever som viktigt eller mycket värt. Det finns ingen annan småkaka
som är Ballerina likvärdig. Motsatsen är t.ex. krossade tomater där kunden är betydligt
mer illojal vid val av varumärke hos leverantören. Vidare spelar varumärket roll för
konsumenten och därmed vilket pris ICA får betala för produkten till leverantör, men
även vilket pris konsumenten är beredd att betala i butik. Vidare utvecklar Eriksson
resonemanget kring prisets roll som urvalskriterium i valet av leverantör:

”Utgångspunkten för kategorichefernas arbete är att ett billigt pris på icke-sålda varor
inte leder till någon intäkt. Därför är det viktigt att alltid tillhandahålla ett
marknadsmässig pris på varor som efterfrågas av konsumenterna så att de varor man
tagit in kan säljas med en rimlig förtjänst, pris är idag en hygienfaktor. Leverantörer
som inte kan erbjuda rimliga och bra priser kommer alltså inte kunna ingå ett
samarbete med ICA.”

ICA:s uppmärksamhet på CSR-frågor
ICA ger årligen ut en rapport om etik och samhällsansvar. I 2005 års rapport skriver de
följande:

”ICA är ett folkkärt bolag och förväntningarna på vårt samhällsansvar är stort. Vi strävar
efter att skapa förtroende för det vi gör och arbetet med hållbar utveckling är en viktig
del i vår dagliga verksamhet.” (ICA, Rapport om etik och samhällsansvar, 2005, s. 3)

ICA har sammanfattat sin syn på etik och samhällsansvar i sju ståndpunkter. Dessa
handlar bland annat om att ICA ska driva sin verksamhet med lönsamhet och god etik,
verka för god miljö och hållbar utveckling och garantera produktsäkerhet och kvalitet.

Redan 1998 formulerade ICA sociala inköpskrav för varor från fjärran länder. Kraven
grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. År 2006 reviderades och
antogs en kvalitets- och miljöpolicy för koncernen som strävar efter att alla varor som
säljs i butikerna ska produceras under etiskt godtagbara förhållanden. Policyn
inkluderar sociala riktlinjer för leverantörer. ICA har också en sponsringspolicy sedan
2005, som omfattar riktlinjer för sponsringsverksamhetens inriktning (ICA, Rapport om
etik och samhällsansvar, 2005). Vi frågade också Lindvall, Miljöansvarig, hur de ser på
leverantörernas arbete med CSR dels kopplat till affärsverksamheten och dels i mer
filantropisk anda.

”Naturligtvis är det ju behjärtansvärt om en leverantör har ett samarbete med t.ex.
Röda Korset, det har ju vi också. Men rent ut sagt skiter media fullständigt i om ett
företag har gett fem miljoner till Rädda Barnen om de t.ex. upptäcker att en Santa
Maria krydda plockas av barn under inhumana förhållanden. För varför satsar inte
företaget pengarna på att få bort barnen hos de leverantörer som de faktiskt köper
ifrån? Man måste helt enkelt ha koppling till sin egen affärsverksamhet för att skydda
sitt varumärke. Det är ju där man har sitt stora ansvar egentligen. Och sitt samvete.”

Slutkonsumentens attityd gentemot CSR
Försäljningen av ekologiska produkter har under året ökat med 12 procent gentemot
förra året. Lindvall menar att slutkonsumenten förutsätter att ICA, Chiquita och Santa
Maria har ett bra miljöarbete. Miljöfrågan har blivit en renlighetsfråga, nästan jämställt
med att företagen förväntas ha ett bra kvalitetsarbete. Med det menar hon att ett
företag inte får beröm för att det har ett bra kvalitetsarbete utan snarare får väldigt
mycket kritik om det har dåliga produkter.
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Lindvall anser också att vad det gäller mänskliga rättigheter, så har företagen sällan
kommit lika långt som i miljöfrågorna. Företagen har inte de systemen i samma
utsträckning, samtidigt som det är väldigt lätt att får kritik för bristen på denna front.
Samtidigt förtydligar hon att det inte är någon idé att tro att företaget ska gå bra, enbart
för att man har ett bra CSR-arbete. Så här säger Lindvall om slutkonsumentens
förhållningssätt till miljöfrågor och socialt ansvarstagande:

”Konsumenterna har blivit allt mer mediakritiska, speciellt yngre generationer. Detta
beror till stor del på att media hittar de flesta felen idag. Generellt sett brukar vi titta på
90-talister och till viss del 80-talister som den kommande generationen. Denna grupp
särskiljer sig på så vis att de har varit väldigt ego, samtidigt som de är väldigt kunniga
om att det finns stora missförhållanden i världen. Så detta ”mitt alterego” blandas med
en solidaritetskänsla. På ICA upplever vi att den här känslan växer och dessa
värderingar är på väldigt stark frammarsch.”

ICA:s förhållande till Santa Maria
Idag använder ICA främst Santa Maria som leverantör för kryddor. Tidigare hade ICA
Kockens kryddor som levererar märket Knorr, men nu finns de endast kvar som
leverantörer för kryddor där de är ensamtillverkare som t.ex. Aromat. Förutom Santa
Marias kryddor har de även ICA:s eget märke samt leverantören Spize som producerar
nischade kryddor med fokus på premiumkryddor och design.

I dagsläget har Santa Maria inte valt att kommunicera sitt CSR-arbete gentemot ICA i
någon större utsträckning. Så här säger Lindvall om Santa Marias arbete:

”I min relation till Santa Maria upplever jag att de kanske har teorin på plats. Det är ju
rätt vanligt idag att företag har en teoretiskt bra grund för de här frågorna. Men det är
inte alltid lika lätt att komma till skott och arbeta med det här rent praktiskt. Dvs. att vara
ute på fält, att faktiskt skriva in det här i avtalen och följa upp de här frågorna. Det är
det som är det svåra med mänskliga rätigheter.”

ICA:s förhållande till Chiquita
ICA har köpt in bananer själva från Chiquita sedan 1989, men ICA:s relation till
Chiquitas föregångare sträcker sig så långt bak i tiden som 1917. Den främsta
anledningen till deras lyckade samarbete idag är enligt Andersson, Kategorichef, dels
att Chiquita har varit föregångare i utveckling av olika banansorter och dels har varit
först med olika certifieringar. Detta långsiktiga arbete har medfört att Chiquita idag är
den enda leverantören som har kvalitetsnivån Extra enligt EU:s regler, alla de andra
leverantörerna har klass 1. Dessutom har de investerat mycket i sitt varumärke, vilket
gör att konsumenten känner igen märket.

Men samtidigt är Chiquita också den dyraste leverantören av bananer. Andersson
menar att Chiquita får ut ett litet mervärde för sin investering i varumärket. Chiquita har
fyllt varumärket med ett upplevt mervärde för både ICA och slutkund. Genom
certifieringar, bra shippinglösning för ICA och tydlig kommunikation gentemot
konsument har de skapat en trygghet hos konsumenten som efterfrågar varumärket.
Detta i ett sortimentssegment där varumärken annars sällan spelar någon större roll.
Denna trygghet för både konsument och ICA med hänsynstagande till matsäkerhet har
gjort att ICA är villiga att betala ett högre pris för Chiquitas bananer.
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4.3.3. Coop Sverige
Coop Sverige är ett dotterbolag i Coop Norden, en dagligvaruaktör som ägs av
konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark och Norge. Coop Sverige driver, precis
som ICA, olika kedjor; Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära.
(www.coop.se, hämtat 2006-04-25)

Figur 5 Coops organisation
Källa: www.coop.se

Coops affärsidé är att ”med motiverade och engagerade medarbetare erbjuda
medlemmar och kunder ett brett sortiment varor så att effektivitet, pris, kvalitet, service
och omtanke gör vårt erbjudande konkurrenskraftigt”. Företagets vision är en bättre
och tryggare vardag genom lönsamma, medlemsägda butiker (www.coop.se, hämtat
2006-04-25). Nedan följer resultatet av intervjuer med tre nyckelpersoner på Coop
Sverige:

• Åke Natt och Dag, Chef miljö, etik och hälsa (nedan refererad till Miljöchef).

• Roger Jerlbäck, Kategorichef frukt, grönt och blommor.

• Göran Norin, Kategorichef kryddor.

Övergripande inköpspolicy
De intervjuade på Coop svarar att det är flera faktorer som ligger till grund för beslut
om inköp. Viktigast är dock att varumärket är ledande på marknaden. För att
varumärket ska bli aktuellt i butiken krävs dock att det är godkänt och kvalificerat för att
säljas. För att bli kvalificerade att säljas räknas bland annat Coops hygienkrav in som
en avgörande faktor. Dessa krav är oftast lagstadgade men enligt Natt och Dag,
Miljöchef, finns det områden där Coop går utöver dessa. Nivån på
bekämpningsrestmedel på frukt och grönt är ett exempel på ett sådant område. Coop
har olika policys för sina inköp: en miljöpolicy, en policy för etisk handel och en för
produktsäkerhet och hälsa. Dessa är ganska allmänt formulerade. Till dem hör
styrande principer som är uttolkningsdokument vilka leder vidare till varukrav med
specificerade innehållsrekommendationer. Ibland differentierar Coop dessa mellan sina
Egna Varumärken och andras, högre krav ställs då på det egna varumärket.
Genmodifierade produkter är ett sådant exempel.

Enligt Natt och Dag är en viktig del i beslutsprocessen också att Coop har ett relativt
litet antal leverantörer att välja emellan. Dessa har Coop handlat med i många år och
det är därför vanligt att Coop säger åt leverantören att tänka på specifika delar, snarare
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än att de står inför beslut om de ska arbeta med den ena eller andra leverantören på
området.

Ett inköp startar med att den aktuella kedjan specificerar för inköpsavdelningen hur de
vill att sortimentet i sin kedja ska se ut. Coop Konsum specificerar tex. till
inköpsavdelningen att i varje livsmedelssegment, ska det finnas minst en ekologiskt
produkt. Inköpsansvariga har i sin tur uppdraget att fylla ett sortiment som motsvarar
kundernas krav och önskemål. Enligt Natt och Dag har de respektive kategoricheferna
mycket stort inflytande över sortimentet och ibland rådfrågar de miljöavdelningen om
en aktuell produkt kan tänkas passa in i Coops allmänna policys. Coop vill ha
certifierade produkter av olika slag såsom ekologiska och rättvisemärkta, men ställer
samtidigt ett slags minimikrav på samtliga produkter. Jerlbäck, Kategorichef, uttrycker
sig så här:

 ”Vi kan inte bara sälja ekologiskt med hänsyn till marknaden då dessa produkter är
mycket dyrare. Därför är det viktigt att de icke ekologiska produkterna vi säljer, ska följa
vissa regler.”

På frågan om Coop tänker på de signaler ett varumärke sänder i Coops butiker, svarar
Natt och Dag att det finns sådana varumärken som de kanske inte vill se:

”Allt eftersom marknaden blir mer och mer internationaliserad så får vi väl fler och fler
varumärken nerifrån Europa, ibland kan det vara så att de inta har samma fokus som vi
i produktionen, eller i CSR-arbetet. Vi har tex. svårt att få en del leverantörer att förstå
att allergifrågorna är viktiga i Sverige. Det är sådant som man inte har börjat prata om i
Europa i samma utsträckning som här.”

Han svarar också att Chiquita vid ett flertal tillfällen velat sprida informationen om sitt
CSR-arbete i butikerna, något Coop tillåtit vid vissa tillfällen.

Coops uppmärksamhet på CSR-frågor
På frågan om Coop tar hänsyn till företagens CSR-arbete får vi inget direkt svar. Vikten
läggs vid att de uppfyller hygienkrav och håller sig inom andra lagstadgade ramar.
Coop driver dock ett eget miljöarbete inom organisationen. Natt och Dag berättar att
hans avdelning sätter ett antal nyckeltal som förmedlas nedåt i organisationen. Detta
rör sådant som ska mätas: ekologisk försäljning, antal kilowattimmar per kvadratmeter,
koldioxidutsläpp osv. Förutom detta målsätter vissa av kedjorna sin ekologiska
försäljning som också har ökat de senaste åren.

Slutkonsumentens attityd gentemot CSR
Natt och Dag menar att de grupper som fungerar som kedjans främsta påtryckare är en
kombination av ägare, kunder och den externa världen i form av media och NGO:s. Ett
utbud av ekologiska och rättvisemärkta produkter finns i butikerna eftersom kunderna
efterfrågar det. Vidare förklarar han:

”Våra ägare är ju tämligen aktiva om man tittar på de där mjuka områdena. Hur det ser
ut och hur det borde se ut.”

Coops förhållande till Santa Maria
Valet av Santa Maria som leverantör till Coop grundades genom att de är
marknadsledande. Norin, Kategorichef, förklarar:

”Anledningen att vi valde Santa Maria är just bredden på deras sortiment, de har allting
inom kryddspannet. Kockens försvann ur vårt sortiment med anledning av att de har
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samma utbud som Santa Maria och därför blir två varumärken med likadana varor; tex.
Kockens svartpeppar och Santa Marias svartpeppar. Det var både märkesledande och
förhandlingsfråga som avgjorde att Santa Maria blev kvar i sortimentet.”

Jerlbäck på frukt och grönt följer samma spår:

”Santa Marias färska kryddor har vi t.ex. valt eftersom de är ekologiska, samtidigt som
de är rimliga i pris jämfört med konventionellt producerade kryddor. Detta sker på
uppdrag från kedjorna som vill ha ett brett ekologiskt sortiment.”

Coops förhållande till Chiquita
Bananbranschen är dock mer komplicerad är kryddbranschen då aktörerna är fler, med
liknande utbud. Jerlbäck menar dock att valet ändå inte är svårt för Coop:

”Det är bara två varumärken som vi anser är aktuella – Dole och Chiquita. De låter en
tredje part granska deras produktionsmetoder; för Chiquita är det Rainforest Alliance,
medan Dole låter sig certifiera sig enligt ISO 14001. Vi har valt dem för att de
motsvarar våra krav och hållning till dessa frågor. Vi har ju också varit i kontakt med
övriga producenter inom frukt och grönt och fått dem att förstå att det här är viktiga
frågor och det har ju hänt en hel del under de senaste åren.”

Samtidigt förtydligar Jerlbäck att det inte är varumärket på frukt och grönt de köper in,
utan sättet de producerar. Coop köper t.ex. persikor från Spanien utan varumärke då
det viktiga är att de arbetar efter riktiga metoder och tillåter granskning av en tredje
part.

4.3.4. Willys
Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys,
Willys hemma och partihandeln Dagab samt Axfood Närlivs. Därutöver samverkar
Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland
annat inom Hemköpskedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo.
(www.axfood.se, hämtat 2006-04-25)

Tabell 2 Axfoods organisation
Källa: www.axfood.se

Vi har här valt att titta på butikskedjan Willys då den har en uttalad lågprisstrategi.
Detta tror vi kan vara intressant i jämförelse med de andra butikerna som har ett annat
fokus. Willys affärsidé är ”att erbjuda Sveriges billigaste matkasse” (www.willys.se
hämtat 2006-04-23). Nedan presenteras resultatet av intervjuer med tre anställda på
Willys och Axfood:
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• Johan Neuman, Affärsområdeschef.

• Carina Börjesson, Produktchef frukt och grönt.

• Mats Ackemar, Produktchef torra varor.

Övergripande inköpspolicy
Willys arbetar för att ta in produkter så att sortimentet totalt sett blir tillräckligt begränsat
för att ge skalfördelar i inköp och samtidigt tillräckligt brett och djupt för att attrahera
kund. Varumärkets styrka har också betydelse vid värdering av olika erbjudanden. Ett
etablerat och välkänt varumärke medger ett prispremium menar Neuman,
Affärsområdeschef.

Enligt Börjesson, Produktchef, finns inget övergripande policydokument som gäller för
samtliga inköpschefer utan lagarna som gäller för respektive område är det som styr
ramverket för avtalen och hur Willys valt att arbeta. Detta eftersom reglerna är så olika
beroende på livsmedelsområde. Ackemar, Produktchef, berättar dock om
sortimentsstrategin som gäller för hela organisationen och de olika
inköpsavdelningarna. Syftet med den är att gå smalare i sortimentet samtidigt som
95% av befolkningen ska kunna köpa sin matkasse hos Willys. Med smalt menas att
fokus inte är på t.ex. delikatesser och att produkter inte erbjuds i alla olika
storlekskonstellationer utan Willys erbjuder endast stor respektive liten förpackning.

Vidare säger Ackemar att inköparna har mycket stort inflytande över sortimentet.
Axfood äger dock själva inköpsaffären, vilket innebär att de ger förslag på sortimentet
och ansvarar för själva avtalet som genomförs med leverantören. Inköpschefen arbetar
kontinuerligt med Axfoods centrala inköpsenhet och ger sin input på hur sortimetet ska
utformas utifrån Axfoods förslag. Ackemar förklarar att följande urvalskriterier är de han
arbetar efter på torra varor:

• Vad varumärket tillför marknaden.

• Vad varumärket tillför Willys.

• Vad leverantören gör aktivt på marknaden t.ex. TV-satsningar eller liknande.
Dock inte aktiviteter och kampanjer i butik.

Willys uppmärksamhet på CSR-frågor
Willys lägger inget större fokus CSR-frågor. På deras webbplats finns ingen information
om dessa frågor varken för kedjan själv eller i form av krav på andra varumärken.
Willys har sitt fokus på lågt pris, men det är en hygienfaktor att leverantörerna lever
upp till de avtal som ligger till grund för samarbete. Börjesson, Produktchef, uttrycker
sig så här:

”Willys tar egentligen inte hänsyn till om distributören arbetar med CSR i den
bemärkelsen att man tar initiativ utöver vad lagen kräver. Fokus är på lågt pris då
Willys vision är att tillhandahålla den billigaste varukassen till konsumenten. Men
självklart ställer Willys krav på att t.ex. barnarbete inte förekommer i produktionsleden.”

Ackemar fyller i på samma spår:

”Det får absolut inte uppdagas att en produkt t.ex. inte är rättvisemärkt eller inte håller
den kvalitet som leverantören utlovat. Detta är på så vis en känslig och viktig fråga.
Dessutom måste Willys känna att de vill tillhandahålla produkten eller att konsumenten
efterfrågar produkten. För oss är det viktigt att tänka på de varor vi tar in i butiken då
deras image spiller över på vårt eget varumärke.”
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Slutkonsumentens attityd gentemot CSR
När det gäller slutkonsumentens inflytande så anser Ackemar att konsumenten är den
viktigaste påtryckaren. Om det är någon typ av produkt, specifikt varumärke eller
certifiering av varor som konsumenterna efterfrågar så tar de detta i beaktande. Vidare
ser Willys media som den andra stora påtryckaren av det tillhandahållna sortimentet.
Gällande konsumentens syn på detta säger Neuman:

”Vi ser ett växande intresse från konsumenterna, men fortfarande är det en relativt liten
fråga i förhållande till pris och kvalitet.”

Willys förhållande till Santa Maria
Willys samarbetar i dagsläget med Unilever som handlar med märket Knorr. Detta är
enligt Produktchefen för att kedjan fortsättningsvis vill kunna vara prisledande på
marknaden.

Willys förhållande till Chiquita
Willys arbetar med leverantören Lime frukt och grönt AB och det varumärke som Willys
främst tar in på bananer är Fyffes. Produktchefen hänvisar till leverantörens avtal mot
deras respektive leverantörer, där missförhållanden inte godkänns. Lime frukt och
grönt AB arbetar efter flera olika kvalitetsmärkningar. Bland annat KRAV som är en
kontrollförening för ekologisk produktion, EurepGAP som arbetar för att utveckla ”god
odlingssed” och Svensk Integrerad Produktion som arbetar för odling med respekt för
naturen.

4.3.5. Vi-butikerna
BergendahlsGruppen AB är leverantör till den egna detaljhandeln och till drygt 200
fristående butiker. Flera av de fristående butikerna samverkar i Matöppet-kedjan
medan resten av butikerna är helt fria kunder, däribland Vi-butikerna, Prisxtra och
Maximat. (www.bergendahls.se, hämtat 2006-04-25)

Vi-butikerna är i sin tur en ekonomisk förening som ägs av fria handlare i Sverige, där
majoriteten av butikerna finns i Storstockholmsområdet. Livsmedelskedjan har idag
närmare 90 butiker. Vi har valt att inom denna koncern titta närmare på Vi-butikerna då
en av Vi-butikernas tre grundstenar i affärsidén är att handla med märkesvaror, och
aldrig så kallade Egna Varumärken. Just det tror vi kan vara intressant då de skiljer sig
från de andra aktörerna på marknaden (www.vi-butikerna.se, hämtat 2006-04-25).
Nedan presenteras resultaten av intervjuer med fyra anställda på Vi-butikerna:

• Kent Norell, Förhandlingskonsult för Vi-butikerna.

• Mona Lauermann-Orheden, Etik, miljö och hälsa på Vi-butikerna (nedan
refererad till Miljöchef).

• Christer Lillthors, Produktchef frukt och grönt.

• Niclas Lindgren, Produktchef torra varor.

Övergripande inköpspolicy
Vi-butikerna arbetar med sin affärsidé som övergripande policy för sina inköp.
Affärsidén innebär att enbart arbeta med märkesvaror, vilket gör att den avgörande
faktorn är att varumärket är ledande på marknaden. Så här säger Norell,
Förhandlingskonsult:
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”Det står ju för trygghet och kvalitet, det är det vi bygger vår affärsidé på. Flera
varumärken är ju märkesledande, men det är alltid en som är nummer ett på
marknaden. Det är den som har mest innovationer för att driva marknaden. Och vilka
insatser de gör för våran kedja, är ju också en del.”

De varumärken som tas in i butikssortimentet måste uppfylla vissa grundläggande
kriterier för att tas in. Dessa är dock inte dokumenterade för t.ex. frukt och grönt. En
övergripande policy finns inte heller. Lillthors, Produktchef, förtydligar ändock:

”Det får dock inte förekomma barnarbete eller andra missvisande förhållanden i
produktionsledet för produkterna som tas in.”

Vi-butikernas uppmärksamhet på CSR-frågor
På frågan om Vi-butikerna lägger någon vikt på ett varumärkes sociala ansvar, får vi
inget direkt svar. Norell svarar:

”Jo, så jobbar ju vi också. Vi har ju ett stort miljötänk på många plan. Det ligger en del i
vårat arbete också. Vi har en tjej som heter Mona Lauermann-Orheden som kollar alla
de här bitarna, kvalitetssäkrar alla produkter. Är vi osäkra på någonting så kollar hon
upp allting bakåt.”

Mona Lauermann-Orheden arbetar med kvalitetssäkring på Vi-butikerna med uppgift
att bland annat kontrollera innehållsförteckningar och miljömärkningar. Hon menar att
de tittar på vad det finns för utbud av ekologiska och rättvisemärkta produkter, att den
valmöjligheten finns i butikerna. Hon säger också:

”Vad det gäller socialt ansvar, kan vi bli bättre på det området. Här kan man väl säga
att vi inte har kommit lika långt som våra konkurrenter.”

Slutkonsumentens attityd gentemot CSR
Vi får inget direkt svar på frågan om hur Vi-butikerna upplever konsumenternas attityd
gentemot CSR men Lillthors uttrycker:

”Det är fortfarande konsumenten som avgör viktighetsgraden av CSR. Får vi
konsumenttryck på produkten så driver vi även varumärket ut mot marknaden.”

Vi-butikernas förhållande till Santa Maria
Vi-butikerna handlar både med Santa Maria och Knorr. Detta för att det följer deras
affärsidé med kända varumärken och mångfald. De båda varumärkena har väldigt lika
sortiment, samtidigt kompletterar de varandra, bland annat med olika storlek på
förpackningarna menar Lindgren, Produktchef.

Vi-butikernas förhållande till Chiquita
Vi-butikerna säljer Chiquitas bananer men också andra varumärken, såsom Dole.
Lillthors förtydligar här att det inte är varumärket som är avgörande för vilken produkt
som ska tas in. Viktig påtryckningsfaktor är konsumentens påtryckningar och önskemål
om utvidgat sortiment. Han säger också:

”Vissa inköpsgrupper har en betydligt längre erfarenhet av dessa typer av krav som
ställs på varumärkena. T.ex. ägg, kött och kaffe. Detta är dock en mycket ny företeelse
inom frukt och grönt, där Chiquita var de som var först med ett CSR-förhållningssätt.”
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5. ANALYS

Detta kapitel inleds med en analys av Santa Marias och Chiquitas
varumärkesidentiteter utifrån David Aakers modell. Därefter har vi valt att analysera
dagligvaruhandelns inställning till CSR kring ett antal mindre områden. Avslutningsvis
gör vi en jämförelse mellan Santa Marias och Chiquitas CSR-strategier.

5.1 Santa Marias varumärkesidentitet
5.1.1. Kärnidentitet
Santa Maria är kvalitetskryddor och från kryddorna kommer smaksättning med ett
tydligt fokus på etnisk mat. Santa Maria är vidare ett modernt varumärke med
utgångspunkten i de fyra ledorden: modern, spännande, inspiration och smaksättning.

5.1.2. Utvidgad identitet
Varumärket om produkt
Santa Maria har ett brett sortiment med hög kvalitet. Deras produktattribut är klassiska
och moderna smaker från hela världen. Vidare spelar förpackningen en förstärkande
roll i kommunikation då den är länken mellan produkt och slutkund. Tanken är att Santa
Marias kryddor ska kunna användas både till vardags och till fest. På lång sikt är Santa
Marias CSR-arbete tänkt att spilla över även på produkten. Med det menar Sandra
Flodström att:

”Kryddorna ska smaka bra, men också ha god eftersmak.”

Varumärket som organisation
Santa Maria arbetar mycket med modernitet och innovation och kommer därför ofta
med nyheter och förslag på utveckling. Santa Maria är vidare ett svenskt varumärke
med internationell prägel. De har valt att bygga ut sitt varumärke med etniska
matkoncept och inte lansera nya co-brands. Santa Marias tre ben i CSR-arbetet visar
på en omtanke om miljö, medarbetare och mänskliga rättigheter. För att detta ska
påverka varumärket som person, krävs dock att arbetet är väl implementerat i
företagets kultur.

Varumärket som person
Santa Maria är ett svenskt litet företag nära kunden, med en personlig relation.
Företaget är globalt verksamt men inte opersonligt och byråkratiskt. Santa Maria som
person är ungdomligt med stort matintresse och inspirerad från hela världen. Santa
Marias CSR-arbete gör dem också till en solidarisk person som bryr sig om andra.

Varumärket som symbol
Förutom Santa Marias logotyp, saknas en symbol för företaget. Logotypen och den blå
färgen på förpackningar och kryddhyllor är tydligt men bidrar inte med mer än en
igenkännande effekt.
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Figur 6 Santa Marias varumärkesidentitet

5.2. Chiquitas varumärkesidentitet
5.2.1. Kärnidentitet
Chiquitas kärnidentitet baseras på bananer av hög kvalitet. En viktig del av Chiquitas
identitet är deras engagemang för mänskliga rättigheter och miljöarbete. Företaget var
först i branschen med detta initiativ och drev igenom denna värderingsgrund trots
motstånd från flera håll.

5.2.2. Utvidgad identitet
Varumärket som produkt
Chiquita vill leverera matprodukter av hög kvalitet både innehållsmässigt och
produktionsmässigt. Chiquita har en mycket stark förbindelse mellan sitt varumärke
och produkt vilket gör att kvalitetsaspekten en mer avgörande då kunden tänker på
bananer när någon säger ”Chiquita”, och vise versa. Eftersom CSR utgör en
grundläggande roll i produktionen så genomsyrar denna värdering varumärket som
produkt.

Varumärket som organisation
Chiquita är en stor organisation som verkar i många länder. Chiquita arbetar proaktivt
snarare än reaktivt och driver igenom svåra frågor trots motstånd. Denna inställning
har gjort dem till marknadsledande. Dessutom eftersträvar de ärlighet och ökad
förståelse för de olika leden i produktionen.

Varumärket som person
Chiquita är en slagskämpe som inte ger upp. De är orädda och nytänkande. Som
person är Chiquita en förmedlare mellan olika viljor och kan beskrivas som den eviga
ambassadören.

Varumärket som symbol
Chiquitas symbol är Miss Chiquita. Hon är en ung kvinna i sina bästa år med glimten i
ögat. Hon är färggrann och stolt över sina kurvor. Dessutom är det viktigt för henne att
äta rätt och hon lever en sund tillvaro. Runt henne är det fart och fläkt och det händer
alltid något nytt. Miss Chiquita är något alldeles extra och är ”The First Lady of Fruit”.

Santa Marias identitet

Varumärket som produkt:

1. Smaksättning
2. Modernitet
3. Hög kvalitet
4. Matlagning
5. Matintresserade
6. Internationellt

Varumärket som
organisation:

7. Nyfikenhet och innovation
8. Global med Svensk
    förankring

Varumärket som person:

9. Äkta
10. Vänskapligt

Varumärket som
symbol:

11. Logotypen
12. Kryddboden
      Nordfalks
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Figur 7 Chiquitas varumärkesidentitet

5.3. Analys av varumärkesidentiteterna
Nedan presenterar vi en analys av vilka delar av varumärkets identitet som påverkas
av ett CSR-arbete och på vilket sätt detta sker. Då tidigare teoribildning på området
saknas, har vi utgått från hur varumärkesidentiteten skulle se ut utan CSR-strategin
och vilka delar som kan tänkas förändras då vi adderar CSR-strategin till identiteten.

5.3.1. Varumärket som produkt
Vi anser att det här finns tydliga skillnader i hur varumärket som produkt kan uppfattas,
med en väl utarbetad CSR-strategi. Chiquitas bananer smakar visserligen inte
annorlunda pga. företagets CSR-strategi. Men produkterna hamnar i en annan kategori
av varor som står för något mer än enbart välsmakande bananer. Detsamma kan
sägas om t.ex. Rättvisemärkt kaffe. Kaffet smakar detsamma, bönorna är desamma.
Trots det är produkten en annan då tillverkaren adderat ett annat värde till produkten;
vetskapen om att den tagits fram på ett riktigt sätt.

Här kan vi dock se en skillnad i den CSR-strategi som Santa Maria bedriver. De
arbetar med frågor som inte är kopplad till produkten och dess tillverkning.
Palmoljeprojektet ger ett mervärde till de friterade majsprodukterna men dessa utgör
endast en liten del av Santa Marias sortiment. Således borde detta få liten påverkan på
varumärket som produkt.

5.3.2. Varumärket som organisation
En väl implementerad CSR-strategi kan också få stor inverkan på varumärket som
organisation. Det arbete som Chiquita bedrivit, genomsyrar hela organisationskulturen
och varumärket. De har lyckats bli en symbol för mänskliga rättigheter, miljöomtanke
och humana arbetsförhållanden.

Santa Maria har valt en CSR-strategi som främst riktar sig internt. De anställdas
uppfattning om detta arbete borde därför också ge avtryck i varumärket, om än på
längre sikt. Att företagets CSR-strategi är skiljt från kärnverksamheten borde dock få
en annan effekt i hur de uppfattas externt, än om de valt att arbeta med CSR-frågor
kopplade till verksamheten. Kanske kommer de att uppfattas som en solidarisk

Chiquitas identitet

Varumärket som produkt:

1. Frukt, bananer
2. Näringsriktig mat
3. Hög kvalitet
4. Mat i farten
5. Alla åldrar
6. Latinamerika

Varumärket som
organisation:

7. Proaktiv
8. Global

Varumärket som person:

9. Modig
10. Kompis

Varumärket som
symbol:

11. Miss Chiquita
12. Små bananplantage
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organisation med omtanke om andra, men liten anknytning kan göras till företagets
egentliga affärsområde.

5.3.3. Varumärket som person
Vi anser att varumärket som person också förändras, detta oavsett CSR-strategins
koppling till affärsverksamheten. Ett arbete som rör företagets produktion eller är
filantropiskt, kan framställa personen som mer solidarisk och med empatisk förmåga.
Detta under förutsättning att arbetet kommuniceras utåt och också upplevs som
genuint.

5.3.4. Varumärket som symbol
Som vi beskrev under rubriken CSR och varumärken kan allt som representerar ett
varumärke vara en symbol, till exempel visuella bilder, metaforer eller ursprung.
Chiquita är en symbol för CSR vilket ger en påverkan på varumärket. Vi anser dock att
denna del i varumärket är den som påverkas minst av CSR då t.ex. Chiquitas egen
symbol, Miss Chiquita, har inte förändrats eftersom de har valt att inte koppla henne
med CSR-arbetet. Detsamma gäller Santa Marias logotyp som förblir oförändrad.

5.4. Dagligvaruhandelns inställning till CSR
5.4.1. Urvalskriterium för hyllutrymme
Märkesledande
Vår genomgång av de fyra olika kedjorna visar att det viktigaste urvalskriteriet är att
varumärket är ledande på marknaden. Detta är viktigt för alla de undersökta kedjorna,
även då de har olika affärsidéer. Nästan underförstått i detta, är att varumärket
uppfyller de grundläggande krav kedjorna ställer på sina leverantörer. Dessa krav ser
olika ut för de olika kedjorna men rör främst produktsäkerhet och mänskliga rättigheter
och sträcker sig sällan särskilt långt över lagens minimikrav. Både ICA och Coop har
policys som styr detta, något som saknas hos Willys och Vi-butikerna. Dessa ”ställer
självklart krav” på sina leverantörer men något övergripande dokument för hela
organisationen saknas utan respektive produkt/kategorichef är insatt på sitt område.

Utrymme i sortimentet
Förutom att märket ska vara märkesledande arbetar kedjorna efter tydliga
sortimentsstrategier vilka går ut på att erbjuda kunden ett brett sortiment i förhållande
till butiksutrymme. Sortimentsstrategin innebär också att det ska finnas ekologiska och
Rättvisemärkta alternativ för de konsumenter som så önskar. Exempelvis berättar
Lindvall på ICA att de segmenterar kundgrupperna efter de kunder som t.ex. köper
premiumprodukter, de som köper lågprisprodukter, de som vill ha miljömärkta alternativ
osv. Detta innebär att beroende på hur leverantörerna har profilerat sig så passar de in
på olika segment. Detta gör att en leverantör med ett långtgående miljöarbete får
konkurrensfördelar då de är ensamma eller endast konkurrerar med ett fåtal aktörer i
detta segment.
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Samarbete över tiden
Ytterligare en viktig apsekt vid inköpsbeslut är kedjans relation till
leverantören/varumärket tillbaka i tiden. Både ICA och Coop vittnar om
samarbetspartners som sträcker sig årtionden bakåt. Med så stora organisationer och
komplicerad logistik väger ett fungerande samarbete tungt, jämte att starta ett nytt.

Prisfrågan
Sist men inte minst betydelsefull är prisfrågan. Varans pris är en central fråga i
förhandlingen med leverantören. Priset är idag en hygienfaktor och aktörer som inte
kan erbjuda rimliga priser är inte aktuella på marknaden.

5.4.2. Viktiga påtryckargrupper
De fyra undersökta kedjorna förklarar alla konsumentens roll för hur sortimentet ser ut.
Kedjorna lever på sin försäljning, varför slutkonsumenternas efterfrågan är avgörande.
Detta har gjort att det inom alla kedjorna finns t.ex. ett lågprisalternativ, ett ekologiskt
sortiment och Rättvisemärkta produkter. Coop har här antagit ett proaktivt
förhållningssätt gentemot ekologisk försäljning och miljöfrågorna är en viktig del inom
organisationen.

Förutom slutkonsumentens inflytande så påverkas kedjorna även av medias och
NGO:s. Dessa har en mer bevakande roll och påverkar i sin tur konsumenterna.
Konsumenterna i sin tur, reagerar på missförhållanden och andra frågor som media
och NGO:s gräver fram. Kedjorna är därför beroende av att leverantörerna lever upp till
krav om produktsäkerhet, miljö och mänskliga rättigheter.

Slutkonsumentens syn på CSR
De undersökta kedjorna vittnar om ett växande intresse hos konsumenten för CSR. De
menar att efterfrågan för certifierade produkter av olika slag är ökande. Konsumenten
idag är mer medveten än tidigare, många konsumenter vill t.ex. veta varans
ursprungsland. Samtidigt upplever kedjorna att kundernas krav på miljöarbete snarare
är en självklarhet, medan frågor rörande mänskliga rättigheter fortfarande är relativt lite
uppmärksammat. Detta vittnar också de olika certifieringarna om, där miljömärken av
olika slag är välkända bland konsumenterna medan mänskliga rättigheter inte blivit lika
uppmärksammat.

De intervjuade kedjorna hade ingen uppfattning om kundernas inställning till CSR som
är lösare knuten till företagens verksamhet. De menar att många företag arbetar med
gåvor och liknande, även kedjorna själva vilket därför inte differentierar dem nämnvärt.
Det finns en tro bland kedjorna att gåvor eller ej, inte har någon betydelse för
konsumenten om inte företaget handlar etiskt på samtliga plan. Således kan filantropi
inte kompensera för oetiskt handlande, den dagen detta uppdagas.

5.4.3. Betydelsen av CSR
Huruvida CSR skapar konkurrensfördelar eller inte, beror på flera olika faktorer. Dels
har de olika kedjorna olika syn på detta, men det är också beroende på hur CSR
definieras och hur företagets CSR-arbete ser ut.
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Olika kedjor – olika syn på CSR
ICA och Coop lägger större vikt vid dessa frågor än de andra två kedjorna. ICA och
Coop har båda uttalade policys gällande miljö och etik och certifieringar väger tungt
som kvalitetssäkring. De båda kedjorna driver dessutom själva ett CSR-arbete både
gällande leverantörernas produktionsmetoder och också i filantropisk anda med gåvor
till välgörande ändamål.

Willys har istället sitt främsta fokus på lågt pris och Vi-butikerna på sortiment och
varumärken. Dessa två kedjor ställer också krav på leverantörerna, men då mer
reaktivt än proaktivt.

Visserligen har de fyra kedjorna olika affärsidéer men vi tror framförallt att deras storlek
är avgörande för vilken vikt de lägger på CSR-frågor. ICA och Coop har 37 respektive
18 procent av marknaden. Axfood och Bergendahls står för 17 respektive 2 procent,
där Willys och Vi-butikerna enbart utgör en del av koncernernas verksamheter. ICA:s
och Coops storlek ger dem en helt annan möjlighet att driva de här frågorna och ställa
krav på leverantörerna.

Olika CSR-strategier – olika betydelse
Vad som tydligt framkommit i undersökningen är att betydelsen av CSR är avgörande
för hur företagets CSR-strategi ser ut. Det råder stor skillnad på inställningen till det
CSR-arbete som drivs kopplat till produktion och det arbete som är mer filantropiskt till
sin natur, med gåvor till välgörande ändamål.

Chiquitas varumärke värderas högt tack vare det arbete de bedrivit för mänskliga
rättigheter och miljö. De har en rad certifieringar som ger butikerna en trygghet i att
bananerna håller hög kvalitet och är odlade med bra metoder. Chiquita har också lagt
in allt detta i sitt varumärke vilket har gjort dem till ett premiummärke som, trots högre
pris än sina konkurrenter, är efterfrågade av såväl kunder som butiker.

Chiquita är ett exempel, men återkommande svar från respondenterna visar att
företagens miljöomtanke och anställningsförhållanden är viktiga för butikerna. Med
granskande media och NGO:s skadar uppdagade missförhållanden inte enbart
varumärket i fråga, utan också butiken som säljer det. Butikerna vill sälja varor av hög
kvalitet och i det ingår hela produktionskedjan. Flera av de intervjuade vittnar också om
de olika certifieringarnas betydelse. Dessa är ett bevis på att företaget faktiskt arbetar
med de här frågorna, och lever upp till det de säger sig göra. Certifieringar är både dyrt
och tidskrävande vilket ger en tyngd åt företagets sociala ansvar.

CSR-arbete av mer filantropisk karaktär är dock inget som uppmärksammas hos
kedjorna. Huruvida ett företag skänker pengar till välgörande ändamål eller ej har liten
betydelse. Detta gäller inte enbart gåvor, utan också då företagen arbetar med CSR
skilt från affärsverksamheten. Flera av de intervjuade menar att CSR i de här
sammanhangen är behjärtansvärt, men inte mer än så.

Kännedomen om Santa Marias CSR-arbete är låg, vilket inte är konstigt då det är nytt
och under utveckling. Detta har gjort att företaget inte kommunicerat arbetet utåt i
någon större utsträckning. Då vi förklarar hur de arbetar, är inställningen att ”arbetet är
fint, men så arbetar vi också.” Vi kan därför se att CSR-arbete som rör butikskedjorna
egna verksamhet: produktsäkerhet, produktion, miljö och etik är sådant som har
betydelse och också värt att betala mer för. Santa Marias CSR-arbete upplevs som
bra, men kravet på lågt pris kvarstår och de värderas precis som alla andra och ger
således inga konkurrensfördelar.
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5.5. Jämförelse mellan Santa Maria och Chiquita
En jämförelse mellan Santa Marias och Chiquitas CSR-strategier blir inte rättvis, om vi
inte först förtydligar skillnaden mellan dem. Chiquita är ett mycket större företag än
Santa Maria och har drivit CSR-frågorna länge. Santa Maria är nu inne på andra året
av sitt CSR-arbete och har enbart till liten del kommunicerat detta utåt. En annan
fundamental skillnad företagen emellan är att Chiquita driver egna plantager, medan
Santa Maria köper kryddor från odlare världen över. Detta gör att Chiquita lättare kan
kontrollera sin produktion, en förutsättning som Santa Maria saknar. Trots skillnaderna
mellan företagen kan en jämförelse mellan deras olika strategier ändå göras.

CSR med anknytning till affärsverksamheten
Som vi beskrev under CSR och Varumärken understryker Craig N Smith vikten av att
utforma en CSR-strategi som är nära kopplad till affärsverksamheten. Vi anser att
Chiquitas CSR-arbete differentierar dem från sina konkurrenter och därigenom skapat
konkurrensfördelar gentemot andra aktörer i branschen. Detta eftersom Chiquita har
utformat en CSR-strategi som passar bra för deras verksamhet och bransch. Vi
upplever att Chiquita förstår vad som differentierar dem och har tagit hänsyn till vad
intressenterna upplever som viktigt. Genom att arbeta med certifieringar, som konkret
visar företagets sociala ansvar, tryggas framförallt detaljhandeln och slutkonsument
men även NGO:s och andra aktörer som kan vara intresserade av att veta vad Chiquita
gör för att säkerställa kvaliteten hos sina produkter. Genom att koppla CSR-arbetet till
företagets mission, värden och huvudverksamhet upplever intressenterna att detta
löpande arbete skapar konkurrensfördelar i en bransch då detta arbete inte går att ta
för givet. Vidare upplever vi att Chiquita, genom att arbeta strategiskt med dessa frågor
har fått en mycket bra genomslagskraft i hela organisationen. Detta gör att CSR-
arbetet upplevs genuint och har hög trovärdighet. Idag bygger hela företagets
varumärke på CSR vilket har gjort Chiquita till ett premiummärke och därmed anser vi
att CSR-arbetet aktivt har bidragit till utvecklingen av en lyckad differentieringsstrategi.

CSR med lös anknytning till affärsverksamheten
Santa Maria är ännu i starten av sin valda CSR-strategi, men vi kan ändå se en
skillnad i deras sätt att arbeta. Santa Marias CSR-arbete är i huvudsak skilt från
affärsverksamheten. Detta för att Santa Marias utgångsläge är ett annat då de köper in
sina kryddor från olika delar av världen från leverantörer som de har specifika avtal
med. Eftersom Santa Maria inte har egna kryddodlingar försvåras arbetet med
certifieringar. Detta på grund av att de är relativt dyra och därför är svårt för de små
kryddodlingarna att ge sig in i ansökningsprocessen. Santa Maria har dock löst detta
genom att själva upprätthålla avtal med leverantörerna som utgår från ILO:s
grundläggande konventioner, ett arbete som visat sig fungera bra. Detta arbete kan
liknas vid Chiquitas certifieringsarbete. Som utomstående är det svårt att avgöra vilket
av företagen som handlar mest etiskt. Klart är dock att Chiquita valt att profilera sig
med sitt CSR-arbete genom certifieringarna. Santa Maria håller en lägre profil, kanske
ser de det arbete som Chiquita skyltar med som en självklarhet? I vilket fall, har de inte
valt att kommunicera detta. Utöver detta löpande arbete har Santa Maria dock tagit
initiativ att engagera sig i andra projekt som inte är kopplade till affärsverksamheten.

Palmoljeprojektet är den fråga som närmast rör företagets kärnverksamhet i och med
de friterade majsprodukterna. Dessa produkter står dock endast för en liten del av
företagets totala produktutbud och projektet skänker således ingen glans över Santa
Marias övriga produkter. Arbetet med Cancerfonden rör främst den interna
dimensionen. Även då Marknadsdirektören hänvisar till kopplingen mellan
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organisationernas verksamheter i kryddorna som står för hälsa genom god mat, är
denna koppling tämligen svag. Detta projekt bidrar inte med ett mervärde för
varumärket externt, även om det har stor betydelse internt. Detsamma gäller Rädda
Barnen. Partnerskapet med Rädda Barnen ger tyngd åt att Santa Maria arbetar för
barnens bästa, men det aktuella projektet Livlinan, som arbetar för barn utan
uppehållstillstånd, är långt ifrån företagets kärnverksamhet. Vi tror att en större
påverkan på varumärket hade uppnåtts om Santa Maria och Rädda Barnen
tillsammans drivit ett projekt mot barnarbete eller liknande. På så vis hade företagets
CSR-strategi fått en större påverkan också på den externa dimensionen.

Med detta kan vi se att Chiquita har implementerat sitt CSR-arbete i varumärket,
medan Santa Marias svävar utanför. Chiquitas varumärke är starkt tack vare att de
matat kunderna med information om sitt CSR-arbete i många år, vilket gör att de kan ta
ut ett högre pris. Vi vill härmed inte säga att Santa Maria har misslyckats, de menar
själva att deras CSR-arbete främst är riktat internt, men vi kan med detta se skillnader i
de valda CSR-strategierna med hänsyn till varumärket. Kanske kan Santa Maria nå
samma resultat som Chiquita i framtiden, genom påverkan direkt mot slutkund vilka
uppfattar dem som ett sympatiskt företag. Butiksledet finner idag att deras arbete
behjärtansvärt, men inte värt att betala ett högre pris för. Detta kan enbart göras
genom att de certifieras och därmed skapar en trygghet och kvalitetssäkring som
butikerna uppskattar.
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6. SLUTSATSER

I detta kapitel besvarar vi de delfrågor vi ställde i inledningen: Vilka delar, och på vilket
sätt, påverkas varumärkets identitet? Hur ser ett lyckat CSR-arbete ut ur ett
varumärkesperspektiv? Samt vilken betydelse har CSR i handeln mellan leverantör och
distributör (dvs. B2B) i dagligvaruhandeln, och deras uppfattning om varumärket?

Varumärkets identitet
Som vi presenterade i analysen, kan CSR påverka ett företags identitet på flera sätt.
Detta kan vara mer eller mindre effektivt beroende på valet av CSR-strategi. Om en
strategi väljs som är relativt löst anknuten till affärsverksamheten, kan en positiv
påverkan fås genom varumärket som organisation och person. Detta genom att
företagets image förändras och företaget uppfattas som mer solidariskt. Det här gäller
dock på lång sikt och genom att slutkonsumenten uppskattar företagets CSR-arbete
och uppfattar det som trovärdigt.

Om en strategi väljs med stark anknytning till affärsverksamheten kan även en positiv
påverkan på varumärket som produkt fås. En CSR-strategi väl integrerad i
affärsverksamheten ger också en mer effektiv påverkan på varumärket som
organisation och person, då CSR samvarierar med företagets kärnverksamhet.

Ett lyckat CSR-arbete
Precis som Craig N Smith säger, har vi funnit det viktigt att företag utformar en CSR-
strategi som är nära knuten till företagets kärnverksamhet för att på så vis få ett
mervärde till produkten och organisationen. Den slutsats vi har dragit av studien är
således att ett lyckat CSR-arbete ur ett varumärkesperspektiv, kännetecknas av att
arbetet är kopplat till kärnverksamheten.

Att arbeta med CSR som filantropi i form av gåvor och liknande uppfattas som
behjärtansvärt, men det finns också ett trovärdighetsproblem i detta. Våra
respondenter vittnade om de blir föga imponerade av denna typ av CSR-strategi,
liksom deras kunder. De intervjuade och deras kunder förväntar sig istället att
företagen tar ansvar inom sitt affärsområde, och därför är en CSR-strategi med nära
anknytning till detta mer effektivt ur ett varumärkesperspektiv. Dessutom ställer vi oss
frågan vad som händer när alla företag i branschen arbetar med CSR i form av ”gåvor”.
Då differentierar sig inte någon av aktörerna längre. För att CSR-arbetet ska vara
intressant ur ett varumärkesperspektiv måste företagen arbeta mer proaktivt med
dessa frågor och ständigt utveckla sina rutiner och projekt med utgångspunkt i
företagsverksamheten. Då det är detta som är intressant för företaget och de
intressenter som utgör företagets omvärld.

Vidare anser vi att en viktig aspekt för att CSR-arbetet ska vara lyckat ur ett
varumärkesperspektiv är att kommunicera det pågående CSR-arbetet för att det ska få
en positiv inverkan på företagets varumärke. Detta eftersom företagets intressenter
måste känna till arbetet för att kunna lägga in aspekten i sitt köp- eller samarbetsbeslut.
Vi har under studiens gång uppmärksammat att information och öppenhet kring dessa
frågor ökar trovärdigheten för de värden som utgör grunden för varumärket.
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Betydelsen av CSR i handeln B2B
I studien har vi också funnit att CSR av filantropisk karaktär inte har någon betydelse i
handeln B2B. Varumärkets uppfattning av leverantörerna byggs enbart på om det är
märkesledande eller inte. Av stor vikt är också huruvida kunderna efterfrågar det. En
filantropisk CSR-strategi i sig, bidrar inte till det. Enbart en filantropisk CSR-strategi ger
därför inget mervärde till varumärket som distributörerna är beredda att betala extra för.
Detta bidrar således inte till att göra varumärket till ett premiummärke.

En annan situation är istället den CSR-strategi som är kopplad till företagets
affärsstrategi. Liksom Smith, har vi funnit att det i handeln B2B är viktigt att
varumärkets CSR-strategi också tilltalar distributörens intresseområden. I fallet med
dagligvaruhandeln är kedjornas fokus på produktsäkerhet, miljö och etik i
produktionsleden. Därför väger de olika certifieringarna tungt, då de är en trygghet som
inrymmer kedjornas intresseområden. Det är just det som gör att ett varumärke kan ta
ut ett högre pris än ett annat och blir ett premiummärke.

Certifieringar av olika slag gör också att produkterna placeras i en annan kategori vilket
i sig skapar konkurrensfördelar. Flera av kedjorna vittnar om sortimentskartor och
liknande, med strävan efter att ha t.ex. ekologiska och Rättvisemärkta produkter inom
särskilda sortimentsgrupper. Certifieringar ger således en annan typ av produkt, som
både distributörer och slutkonsument efterfrågar.

Sammanfattande slutsats
Debatten om huruvida företagen bör arbeta med CSR eller inte pågår idag, liksom för
40 år sedan. Vad vi har sett i denna undersökning, är att CSR kan ge
konkurrensfördelar i de fall det aktuella CSR-arbetet uppskattas av distributörer och
slutkonsument. CSR kan vara ett sätt för företag att skapa konkurrensfördelar om
CSR-strategin är implementerad, kommunicerad och väl genomtänkt med hänsyn till
ägare, anställda, distributörer och slutkund. CSR av filantropisk karaktär, däremot,
uppfattas som behjärtansvärt, men måste göras på ägarnas del av kakan. Således
kommer debatten att fortgå.

6.1. Förslag på fortsatt undersökning
För att göra vår forskningsfråga undersökningsbar, begränsade vi oss till att undersöka
två varuproducerande företag och deras förhållande till deras respektive distributörer.
Då företagens arbete rör produktion, är frågorna kring miljö och arbetsmiljö handfasta
och lätta att ta till sig då man som utomstående snabbt får en uppfattning om företagets
kärnverksamhet. Vi finner det därför intressant att vidare undersöka hur CSR påverkar
ett varumärke inom tjänstesektorn där direkt påverkan på den lokala miljön och
produktionsmetoder inte har en lika självklar koppling.
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Bilaga 1: Intervjuguide
1. Vad avgör vilka varumärken ni tar in i era butiker?

2. Har ni någon specifik strategi/policy för vilka varumärken/produkter ni tar in?

3. Vilka urvalskriterier använder ni?

4. Vilka urvalskriterier väger tyngst?

5. Vilka leverantörer använder ni er av?

6. Vilka grupper är era påtryckare?

7. Hur stort inflytande har de respektive produktcheferna för de varumärken ni tar in?

8. Varför tar ni in det aktuella varumärket på bananer?

9. Varför tar ni in det aktuella varumärket på kryddor och smaksättning? Varför Santa
Maria framför Knorr?

10. När ni tar in ett varumärke, funderar ni då på vad det sänder för signaler i er butik?

11. Vilka krav ställer ni på kedjans Egna Varumärken? Vad vi kan se så uppfyller t.ex.
tonfisken i erat egna varumärke inte kraven för delfinvänliga fångstmetoder, något
som tex. xxx gör. Ställer ni högre krav på andra varumärken?
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Bilaga 2: Certifieringar
ISO (International Standards Organization)
ISO är ett globalt nätverk för at skapa standarder inom olika områden världen över. Det
finns olika ”familjer” som tillhandahåller certifieringar inom olika områden. Vi har valt att
titta på ISO9000 och ISO14000.

ISO9000 är standarder för kvalitetsledningssystem. Detta innebär att företaget som är
certifierad bland annat måste ha fasta rutiner för kvalitetssäkring i produktionen, kan
tillhandahålla en uppdaterad och aktuell kvalitetsmanual och klarar extern revision av
de implementerade systemen årligen. ISO9000 är alltså en tredjeparts certifiering.

ISO14000 är standarder för ett miljöledningssystem. Företag som arbetar efter
ISO14000 måste bland annat ha ett effektivt och strukturerat miljöarbete samt tillhanda
hålla en levande miljöpolicy som följs upp och ständigt förbättras. Företagen kan här
välja om de vill ha en intern eller extern certifiering. Den externa certifieringen väger
något tyngre.

EurepGAP
Grundades 1997 på ett initiativ av Eurep (Euro-retailer working group), målsättningen
var att enas om olika standarder och procedurer för att utveckla ”god odlingssed”. GAP
är ett normativt dokument som i mångt och mycket kan liknas vid Svensk Integrerad
Produktion (Svensk IP). EurepGAP verkar för odling med respekt för naturen, dvs. en
behovsanpassad odlingsstrategi utifrån moderna, vetenskapligt prövade och
resurssnåla metoder.

SA 8000
SA 8000 är en tredjepartscertifiering och granskning för att uppnå en ”Humane
workplace standard”. Certifieringens giltighetstid är tre år och sedan måste den
förnyas. Regelbundna revisioner genomförs med sex månaders mellanrum för att
garantera att överenskommen standard efterlevs.

Rainforest Alliance
Syftar till att skapa miljömässiga och sociala förbättringar. Viktigt att uppnå är ”god
odlingssed” och en ekonomisk hållbar utveckling. Certifieringen innefattar bevarandet
av djur och natur samt säkerställer de anställdas rättigheter. Viktigt är här att företaget
tillhandahåller en säker arbetsmiljö, rekryterar anställda från den lokala befolkningen
och betalar rimliga löner. Rainforest Alliance certifierar odlare och plantage inte
produkter eller företag. Revision genoförs årligen för att få behålla certifieringen.

Rättvisemärkt eller Fairtrade
Rättvisemärkt utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s åtta
kärnkonventioner dvs. förenings- och förhandlingsrätt (87 och 98),
barnarbete/minimiålder (138), diskriminering och lika lön (111 och 100) och förbud mot
tvångs- och slavarbete (29 och 105 samt 182 om de värsta formerna av barnarbete).
Till skillnad från de andra certifieringarna så arbetar Rättvisemärkt med rätt pris vilket
innebär att Rättvisemärkt ger producenterna skäligt betalt för sina varor och det är
också därför som varan ofta kostar lite mer än icke Rättvisemärkta produkter.


