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Bakgrund och Problem: 

Hållbarhetsarbete blir allt viktigare för organisationer att ta hänsyn till för att 

möta intressenters krav och för att få legitimitet i samhället. Då 

hållbarhetsarbetet påverkar många delar av organisationen är det viktigt att 

arbetet integrerar alla dess delar. Idag är många organisationer aktiva med att 

implementera hållbarhetsarbete i verksamheten vilket ofta leder till att 

arbetssätten i organisationens olika enheter förändras.  

 

Syfte: 

Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för hur hållbarhetsarbetet i 

butikerna förhåller sig till den koncerngemensamma hållbarhetsstrategin. 

 

Teoretisk referensram: 

Studien utgår från intressentteorin, legitimitetsteorin, möjlighet och risker 

samt informella och formella styrverktyg.  

 

 

 



 

Metod: 

En fallstudie har gjorts på tre dotterbolag tillhörande Axfoodkoncernen. 

Studien är utformad enligt en kvalitativ undersökningsmetod och har en 

abduktiv forskningsansats. Det empiriska materialet har samlats in via fem 

semistrukturerade intervjuer samt Axfoods hållbarhetsstrategi “Mat 2030” 

som är koncernens vision för de nästkommande åren.  

 

Slutsats:   

På operativ nivå är det dagliga arbetet påverkat av hållbarhetsarbetet. Ute på 

enheterna arbetar man med att lyfta fram hållbara produkter, källsortera, 

informerar kunder och minska matsvinn. Arbetet på operativ nivå i de olika 

butikskedjorna skiljer sig åt på grund av att de riktar sig till olika kundgrupper. 

Axfood skapar dock genom utbildningar en enighet kring värderingar vad 

gäller hållbart arbete genom koncernens enheter. Detta bidrar till en 

företagskultur som lägger stor vikt i hållbarhetsarbete med grund i samhälleligt 

ansvar och legitimitet snarare än ekonomisk vinning.  

 

Nyckelord: Hållbarhetsarbete, Operativ nivå, Styrverktyg, Intressentteorin, 

Legitimitetsteorin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background and Problem: 

Sustainability work is becoming increasingly important for organizations to 

consider meeting stakeholder demands and to gain legitimacy in society. As 

the sustainability work affects many parts of the organization, it is important 

that the work is integrated in all its parts. Today, many organizations are active 

in implementing sustainability work in the business, which often lead to 

changes in the way the organization's various units work.  

 

Purpose: 

This study aims to gain a deeper understanding of how the sustainability work 

in the stores relates to the Group-wide sustainability strategy. 

 

Theoretical reference frame: The study is based on stakeholder theory, 

legitimacy theory, opportunity and risks and management tools. 

 

Method: A case study has been conducted on three subsidiaries belonging to 

the Axfood Group. The study is designed according to a qualitative research 

method and have a deductive research approach. The empirical material has 

been collected via five semi-structured interviews and Axfood's sustainability 

strategy “Mat 2030” which is the Group's vision for the next few years. 

 

Conclusion:   

At operational level, the daily work is affected by the sustainability work. Out 

on the units, work is being done to highlight sustainable products, source sort, 

inform customers and reduce food waste. Work at the operational level in the 

various retail chains is different because they target different customer groups. 

Through training, however, Axfood creates an agreement on values regarding 



 

sustainable work through the Group's units. This contributes to a corporate 

culture that places great emphasis on sustainability work against social 

responsibility and legitimacy rather than financial gain. 

 

Key words: Sustainability work, Operational level, Management tools, 

Stakeholder theory, Legitimacy theory. 
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1 Inledning 

1.1 Företags ansvar gentemot en hållbar utveckling   

Maj 2016, Sveriges Närings och Innovationsminister Mikael Damberg vill nu 

ställa högre krav på företag när det kommer till hållbarhetsfrågor. Enligt 

Damberg är svenska företag i framkant angående hållbarhetsfrågor men 

kraven på rapportering ska ändå bli större. Damberg poängterar även att 

“Hållbart företagande är en stor byggsten i regeringens aktiva näringspolitik.” 

(Johansson 2016). Samhället är under konstant förändring och företag spelar 

en stor roll i detta genom sitt bidrag av produkter, arbetsplatser och tjänster. 

Dock när det kommer till företags rättigheter, skyldigheter och ansvar så är 

detta något som är under ständig diskussion och förändras över tid i takt med 

utvecklingen i samhället. Enligt Borglund så måste företag förstå att samhället 

idag har större krav på företag, vilket man inte borde se som mer krävande 

utan istället se det som en chans att utvecklas med kraven (Borglund, De Geer 

& Hallvarsson 2008).  

 

2017 tillkom även en ändring i årsredovisningslagen (SFS 1995:1554, 

2016:947) som innebär att större företag nu måste upprätta 

hållbarhetsredovisning (KPMG 2016). Intressenter, såsom kunder och ägare, 

kräver numera att få veta omfattningen av en organisations hållbarhetsarbete 

eller hur relationen mellan hållbarhetsprestationer och finansiella prestationer 

ser ut (Arjaliès & Mundy 2013). Då intressenterna numera ställer högre krav 

blir det allt viktigare för verksamheter att implementera hållbarhetsarbete i sin 

affärsrörelse (Chalmeta & Palomero 2011).  
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Denna förändring har även inneburit att företagens insats i frågan om hållbar 

utveckling blir allt mer relevant för att behålla legitimitet och ett bra rykte 

(Nilsson & Olve 2015). Hållbar utveckling handlar om att företag eller 

organisationer ska arbeta mot en utveckling som ska tillgodose de behov vi 

har idag utan att det sker på bekostnad av kommande generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov. När hållbar utveckling ska implementeras i 

verksamheten är själva processen för hur detta sker viktig för att kunna uppnå 

de miljömässiga målen. En essentiell aspekt med hållbarhetsarbete är att det 

ska integreras i hela organisationen, då en integrering av hållbarhet ofta 

påverkar många delar av verksamheten (Epstein & Buhovac 2014).  

 

Vid mätning av hållbarhet är den direkta relationen till ökad lönsamhet och 

bättre finansiella resultat svår att se. För att se kopplingen mellan 

hållbarhetsarbete och finansiell prestanda behöver man istället se det ur ett 

långsiktigt perspektiv (Nilsson & Olve 2015). Detta kan bidra till problem vid 

integreringen av hållbarhet i en organisations delar då krav ofta ställs på 

bemötandet av de finansiella målen och dess kortsiktiga vinster samtidigt som 

hänsyn ska tas till till de mer långsiktiga målen för hållbarhet (Epstein & 

Buhovac 2014). 

 

1.2 Livsmedelsbranschens satsningar gentemot hållbarhet 

FN:s jordbruksorgan FAO skriver i ett uttalande att livsmedelsbolag inom 

nästkommande decennier måste börja producera 60 procent mer livsmedel än 

vad som gjordes år 2007, denna ökning måste även ske samtidigt som bolagen 

måste bli mer sparsamma med jordens resurser, minska sin miljöpåverkan, 

reducera utsläpp av växthusgaser och tackla klimatförändringen. 

Livsmedelsbranschen står därför inför stora utmaningar, att både öka 

produktionen av livsmedel och på samma gång minska sin klimatpåverkan 

(Bengtsson et al. 2016).  
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Enligt Johan Anell, CSR- och hållbarhetsansvarig på branschorganisationen 

Livsmedelsföretagen, finns det tre utmaningar som livsmedelsbranschen står 

inför; kommunikativa, ekonomiska och kvalitativa. Det den kommunikativa 

utmaningen representerar är hur livsmedelsföretag ska lyckas kommunicera 

sitt arbete till olika intressenter för att belysa hur man bidrar till samhället. Den 

ekonomiska utmaningen är hur företag inom livsmedelsbranschen ska lyckas 

integrera lönsamhet i sitt hållbarhetsarbete speciellt nu när det måste ske en 

ökning i produktion samtidigt som klimatpåverkan måste minskas. Den 

kvalitativa utmaningen innebär att livsmedelsbolagen måste öka transparensen 

inom värdekedjan som gör det lättare för konsumenten att välja ett hållbarare 

alternativ. Dessa utmaningar måste livsmedelsbranschen ta sig an för att klara 

av ökningen i produktion samtidigt som de nu ska vara mer hållbara 

(Sundquist 2014). 

 

Axfood är en koncern med visionen att vara branschledande inom 

hållbarhetsfrågor och de har lovat att de år 2020 ska vara klimatneutrala. 

Axfood bedriver dagligvaruhandel inom detalj- och partihandel i Sverige 

genom butiker som Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross. 

Hållbarhetschefen på Axfood, Åsa Domeij, påpekar att en central del av deras 

hållbarhetsarbete är att minska sin klimatpåverkan från koncernen och att de 

även genom olika initiativ har engagerat sig inom hållbarhetsfrågor i hopp om 

att utbilda och involvera svenska politiker och vårt samhälle inom dessa 

frågor. Koncernledningen och hållbarhetschefen ansvarar över de 

övergripande strategierna, mål, åtgärder och uppföljning och på den operativa 

nivån ansvarar de enskilda bolagen för hållbarhetsarbetet (Axfood 2018a).  
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1.3 Problemformulering 

Med ökade krav från intressenter som numera kräver hållbarhetsarbete från 

organisationer (Chalmeta & Palomero 2011) och med stora utmaningar som 

ställs inför livsmedelsbranschen (Bengtsson et al. 2016) så ser vi det som 

relevant att titta närmare på hur denna bransch kommer tackla de problem som 

ligger framför dem. Enligt Hörisch och Schaltegger (2017) arbetar den 

strategiska nivån på stora organisationer med att implementera olika 

hållbarhetsaktiviteter som anordnas i olika redan existerande avdelningar och 

enheter. Dock poängterar Hörisch och Schaltegger att det finns brister 

angående vad de olika företagsenheterna och cheferna på enheterna gör 

gällande hållbarhetsarbetet och vad de fokuserar på. 

 

Axfood har som mål att vara klimatneutrala 2020 samtidigt som utmaningarna 

i deras bransch blir större. Axfood har flera olika dotterbolag som alla ska falla 

in under koncernens hållbarhetsvision, vilket mynnar ut i att flera olika butiker 

runt om i Sverige kommer behöva förhålla sig till olika målsättningar som 

koncernledningen har satt upp. Enligt Hörisch och Schaltegger (2017) är den 

strategiska nivåns roll inom hållbarhetsarbetet klar men de olika 

företagsenheternas arbete och roll i det hela, kan ses som bristfällig. När en 

organisation som Axfood aktivt uttalar sig om att de ska vara ledande inom 

hållbarhetsarbete medför det en extra risk för företaget. Skulle det uppdagas 

att någon butik inte följer koncernens riktlinjer för hållbarhetsarbetet kan 

ryktet för hela organisationen skadas. Vi ville därför titta närmare på hur 

Axfoods butikskedjor på operativ nivå arbetar med hållbarhet. 
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1.4 Forskningsfråga  

• Vad väljer livsmedelsbutiker att göra gällande hållbarhetsarbete med 

de koncerngemensamma strategierna som grund? 

• Med vilket fokus utförs detta valda hållbarhetsarbete i butikerna? 

 

1.5 Syfte 

Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för hur hållbarhetsarbetet i 

butikerna förhåller sig till den koncerngemensamma hållbarhetsstrategin. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsmetod 

 Kvalitativ metod 

I företagsekonomisk forskning finns två metoder, kvantitativ och kvalitativ. I 

den kvantitativa metoden omvandlas den information som tas in till mängder 

och siffror och analyseras sedan statistiskt. I den kvalitativa metoden är det 

forskarnas tolkning av materialet som är det väsentliga. Då samlas data in och 

analyseras, dessa data är oftare förklarande ord än siffror (Bryman & Bell 

2017). 

 

Den kvalitativa undersökningen görs oftast med intervjuer, baseras på ord och 

belyser det generella inledningsvis i frågorna men lägger sedan mer vikt vid 

respondentens egna tankar och uppfattningar (Bryman & Bell 2017). Då vårt 

intresse var att undersöka hur operativa chefer arbetade för att verkställa 

centralt bestämda strategier angående hållbarhet på sina egna enheter, 

butikerna, ansåg vi att den bäst lämpade metoden för vår forskning var den 

kvalitativa. Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet att ta del av de 

anställdas åsikter och ståndpunkter kring hållbarhetsarbetet vilket möjliggjorde 

en subjektiv bild av hur de anställda på operativ nivå arbetade med strategiska 

mål. Detta gav oss en djupare förståelse över på vilka grunder hållbarhetsarbetet 

på operativ nivå baserades.   

 

 Fallstudie 

Fallstudier kan enligt Bryman och Bell (2017) göras på ett enda fall eller som 

en flerfallsstudie. Syftet med en flerfallsstudie är att med en identisk metod 

kunna jämföra exempelvis två kontrasterande fall med varandra. Vid 

fallstudier däremot undersöks ett mindre antal objekt (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2014) vilket istället ger möjligheter att studera en del av ett 
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problem på djupet under en begränsad tid (Bell & Waters 2016). Ett fall kan 

enligt Bryman och Bell (2017) utgöras av en arbetsplats eller en organisation. 

Här tittar forskarna på en företeelse, till exempel en implementering av ett 

system eller en organisations arbetssätt. Fördelar med fallstudier är att man 

studerar vad som faktiskt händer i verkligheten samt att man kan få mycket 

detaljerad kunskap om en process, men en nackdel kan vara att man inte vet 

om skeendet är vanligt eller om det förekommer i andra organisationer 

specifikt. Fallstudier kan göras för att exemplifiera eller utveckla en metodik 

eller som en förstudie till annan forskning (Wallén 1996) och skiljer sig ofta 

från andra vetenskapsmetodiska tillvägagångssätt på så sätt att forskarens 

intresse då ligger i att analysera ett specifikt fall (Bryman & Bell 2017).  

 

Då vi ville titta specifikt på företeelsen hur strategier inom en organisation, en 

livsmedelskoncern, förmedlas ner till butiksenheterna på operativ nivå, vad 

som görs och varför, valde vi att göra en fallstudie.  Detta då vi i en jämförande 

flerfallsstudie inte skulle ha kunnat fokusera lika mycket på denna företeelse 

utan att fokus då skulle ha legat på själva jämförandet. Vi ville studera 

hållbarhetsarbetet på en stor organisation och valde därför att undersöka 

Axfood specifikt, då Axfood var en stor koncern som enligt sin 

marknadsföring integrerat hållbarhet i hela sin verksamhet och hade ett flertal 

olika butiker med olika inriktningar runt om i Sverige. Här såg vi möjligheten 

att kunna välja några av dessa enheter och genom dem inhämta svaren till vår 

undersökning. Vi valde tre olika butiksenheter inom Axfood; Hemköp, Willys 

och Snabbgross. Då dessa butiker var lokaliserade på olika orter och riktade 

sig mot olika kundsegment ansåg vi att de skulle kunna ge oss en bra bild av 

hur strategierna förmedlades ner till dessa enheter. Vi ansåg därför att en 

fallstudie passade bäst för vår undersökning. 
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2.2 Vetenskaplig ansats 

 Abduktiv ansats 

Det finns enligt Bryman och Bell (2017) tre olika forskningsansatser; induktiv, 

deduktiv och abduktiv. Den induktiva forskningsansatsen observerar 

verkligheten, tar in kvalitativa data och generaliserar slutsatser från detta 

material. Dessa slutsatser summeras sedan till teorier vilka kan prövas för att 

se om de håller.  

 

I den deduktiva ansatsen vill man titta på en relation mellan teori och 

forskning. Här utgår forskaren från lämpliga teorier inom det valda ämnet och 

sedan relateras empirin till dessa teorier. Som forskare till en deduktiv studie 

ska man genom valda teorier bilda en hypotes och sedan samla in empiri inom 

det valda ämnet. Genom den insamlade datan testas antagandet och genom 

resultatet kan man antingen bekräfta eller förkasta den hypotes man har ställt 

upp (Bryman & Bell 2017).  

 

Den abduktiva ansatsen växlar mellan mellan den induktiva och den deduktiva 

ansatsen (Olsson & Sörensen 2011). Inom den abduktiva ansatsen söker man 

orsaken till empiriska fenomen som inte kan förklaras av redan existerande 

teorier. Man försöker identifiera något som förbryllar och hitta den bästa 

möjliga orsaken till varför det uppstår och sedan bygga teorier av detta. Det 

kan vara mönster som framträder ur det empiriska materialet som inte kan 

hittas i existerande teorier och som istället kan mynna ut i principer vilka kan 

bilda ny teori (Olsson och Sörensen 2011). Abduktion är ett sätt att kringgå de 

begränsningar som förknippas med deduktiv och induktiv ansats (Bryman & 

Bell 2017).  
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Vår studie är utformad efter den abduktiva ansatsen då vi har använt oss av 

både induktiv och deduktiv ansats. Vi har utgått från intressentteorin, 

legitimitetsteorin samt möjlighet och risker för att analysera hur man på 

operativ nivå inom Axfood arbetar för att tillgodose intressenternas krav och 

upprätthålla legitimitet. Hur väl detta arbete genomförts kan sedan öppna upp 

för möjligheter eller leda till eventuella risker för organisationen. Detta anser 

vi kan överensstämma med den deduktiva ansatsen då vi jämfört och relaterat 

våra valda befintliga teorier till vårt empiriska material. 

 

När vi sedan observerat vad som gjorts på operativ nivå, och sett olika mönster 

i vårt empiriska material, har vi relaterat detta arbete till relevanta styrverktyg 

för att på så vis kunna dra en slutsats om grunden bakom hållbarhetsarbetet, 

vilket vi anser stämmer överens med den induktiva ansatsen.  

 

2.3 Datainsamling 

 Primär och sekundärdata 

I forskningssammanhang skiljer man på primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är den data som forskarna själva samlar in genom intervjuer (Patel 

& Davidson 2011). Sekundärdata är den information om ämnet som forskare 

redan har insamlat och dokumenterat i exempelvis registerdata eller i 

sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensen 

2011).  

 

I vår studie har vi använt oss av både primär och sekundärdata. Vår insamlade 

empiri från våra intervjuer är den primärdata som ligger som grund för 

analysen i studien. Vi har även använt oss av Axfoods hållbarhetsstrategier 
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“Mat 2030” (Axfood 2018b) som primärdata i vår analys för att se huruvida 

hållbarhetsarbetet på den operativa nivån härleds ur denna vision.  

 

 Urval  

Vid ett urval av enheter till en studie, vid kvalitativ forskning, väljer man 

mellan ett sannolikhetsurval eller ett målstyrt urval. Enheter kan till exempel 

vara organisationer, människor eller avdelningar. Det är forskningsfrågan som 

styr vilka enheter som väljs. Sannolikhetsurval används då en önskan finns att 

kunna generalisera en större population och när det är oväsentligt vilka 

kategorier av individer som väljs ut till studien, det vill säga vid ett 

slumpmässigt urval. Ett målstyrt urval är då forskarna väljer ut deltagare, fall 

eller enheter på ett strategiskt sätt med relevans för forskningsfrågan då dessa 

kan ge en förståelse för en viss företeelse (Bryman & Bell 2017).  

 

I vår studie valde vi ett målstyrt urval då organisationen som valts för vår 

fallstudie var aktiv med sitt hållbarhetsarbete och hade som syfte med detta att 

det skulle genomsyra hela verksamheten. Då studiens respondenter valdes 

utifrån deras yrkesroll och position i företaget ansåg vi att ett målstyrt urval av 

respondenter var av relevans för vår studie. Vi kontaktade anställda, 

butikschefer som arbetade på operativ nivå ute i butikerna, på Willys, Hemköp 

och Snabbgross vilka var dotterbolag till Axfoodkoncernen. De tre 

dotterbolagen valdes med hänsyn till att de hade ett uttalat aktivt 

hållbarhetsarbete på den operativa nivån det vill säga i butikerna. Dessa 

butikskedjor har olika hållbarhetsmål att förhålla sig till i Axfoods 

hållbarhetsprogram (Axfood 2018c) för 2017 och vi ansåg det därför intressant 

att välja ut och titta närmare på just dessa bolag. I studien ingår en Willysbutik, 

en Hemköpsbutik och tre olika Snabbgrossbutiker. Willys och Hemköp tillhör 

detaljhandeln och Snabbgross är en grossist och de tre olika butikskedjorna 
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riktar sig till olika kundgrupper. Vi ansåg det vara intressant att se om 

hållbarhetsarbetet skiljer sig mellan detaljhandeln och grossister samt om 

hållbarhetsarbetet eventuellt skiljer sig åt mellan de tre olika butikskedjorna. 

En respondent från vardera butik har kontaktats.  

 

 Semistrukturerade intervjuer 

Kvalitativa intervjuer brukar delas in i ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju formulerar forskaren frågor under 

själva intervjun. Ordningen på frågorna kan variera med hänsyn till 

lämpligheten vid det specifika tillfället (Bryman & Bell 2017). Merriam och 

Tisdell (2016) hävdar att ostrukturerade intervjuer med fördel kan användas 

när forskaren inte kan få fram tillräckligt med kunskap för att kunna utforma 

frågor som är relevanta för ämnet, frågorna utformas då istället under tiden 

som intervjun fortlöper. I en semistrukturerad intervju ska forskaren beröra 

specifika teman med sina frågor men respondenterna har en stor möjlighet 

både att svara fritt och att svara på frågor som utvecklas under intervjuns gång 

(Bryman & Bell 2017). I denna studie använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer då vi ansåg oss kunna finna tillräckligt med kunskap inom ämnet för 

att kunna skapa en mall med teman till intervjuerna, baserade på teoretisk 

grund. Detta gav en viss grad av struktur till intervjuerna samtidigt som vi med 

hjälp av öppna frågeställningar strävade efter att skapa en öppen diskussion 

som kunde ge en djupare förståelse av ämnet och respondenterna en möjlighet 

att styra samtalet.  

 

 Arbetsgång 

Efter att vi gjort vårt urval till studien och bestämt oss för att semistrukturerade 

intervjuer passade vår forskning, började vi utforma intervjufrågor. Inför 

insamlingen av empiri kontaktades olika Axfood Snabbgross-, Hemköp- och 
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Willysbutiker runt om i Sverige för att få tag i olika butikschefer. Vi tog 

kontakt med butikscheferna antingen i personligt möte eller via telefon. Efter 

att denna kontakt tagits valde vi att mejla ut de frågor vi ville ställa till våra 

respondenter innan intervjuerna. Detta val gjordes av etiska skäl så att 

respondenterna kunde läsa igenom dessa frågor innan intervjun och på så sätt 

få en chans att förbereda sina svar, men även så att de kunde välja att avstå 

från frågor de inte var så bekväma med. Vi var medvetna om att detta kunde 

påverka respondenternas svar på så vis att de då fick en extra chans att på 

förhand ta fram information inom ämnet, vilket kunde skapa en bild av att man 

på operativ nivå hade större insikt i koncernens vision gällande 

hållbarhetsarbete än vad som var fallet i verkligheten. Det fanns även en risk 

att respondenten medvetet skulle kunna undanhålla eventuellt känslig 

information. För att försöka undvika detta höll vi frågorna så öppna som 

möjligt. En inledande pilotintervju gjordes sedan med en respondent för att 

pröva vår intervjumall. Denna respondent arbetade på Hemköp. Intervjun 

hjälpte oss att förstå hur vi skulle korrigera vår intervjumall så att den på bästa 

sätt skulle ge oss de svar vi sökte. Vi ändrade och förtydligade utformningen 

av vissa frågor till exempel där den intervjuade tvekade och frågade vad vi 

menade. Vi upptäckte även att vissa frågor gav korta och inte så utförliga svar 

och dessa omformulerades så att det fanns utrymme för mer omfattande svar. 

Vid intervjutillfället presenterade vi vårt syfte med intervjun samt informerade 

respondenten om att denne kunde välja att få vara anonym. Tre av våra 

respondenter valde att vara anonyma, intervjuperson 1, 2 och 4, och dessa 

personer har därför i studien givits fingerade namn. Vi ställde också frågan om 

respondenten godkände att intervjun spelades in. Två intervjuer genomfördes 

via telefon, en via personligt möte och två intervjuer genomfördes via mejl då 

dessa respondenter inte hade möjlighet att ställa upp på något annat sätt. Vi är 

dock medvetna om att det finns nackdelar med de två intervjuer som 

besvarades via mejl då vi inte hade någon kontroll över vem som egentligen 

besvarade mejlet på grund av att vi inte kunde se eller höra personen under 
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intervjun. Alla intervjuer, med undantag av de som besvarades via mejl, 

spelades in vilket underlättade vårt arbete då vi under intervjun lättare kunde 

fokusera på det pågående samtalet. Intervjuerna transkriberades sedan vilket 

enligt Merriam och Tisdell (2016) ger den fördelen att forskaren kan skapa en 

bra bekantskap med det empiriska materialet vilket gör att chansen att få en 

bra analys ökar. Intervjuerna pågick i cirka 20–45 min. Då respondenter på tre 

olika Snabbgrossenheter kontaktades har dessa i Tabell 1 nedan på s.14 

benämnts A, B och C för att särskilja dessa. 
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Tabell 1 Intervjuer med respondenter 

Respondent  Nivå  Antal år 

inom 

företaget  

Intervjutid Intervjuform  Enhet  

Intervjuperson 

2 

(Robin) 

Operativ 12,5 år 11/12 

2018 

Telefon  Willys  

Ann-Sofie 

Rydberg  

Operativ 30 år  12/12 

2018 

Telefon Axfood 

Snabbgross 

(A) 

Intervjuperson 

4  

(Alex) 

Operativ  1 år  12/12 

2018 

E-post Axfood 

Snabbgross  

(B) 

Jan-Erik 

Pettersson  

Operativ  7,5 år  13/12 

2018 

E-post Axfood 

Snabbgross  

(C) 

Intervjuperson 

1 

(Kim) 

Operativ  5 år  14/12 

2018 

Personlig  Hemköp  

 

 Intervjuguide och operationalisering  

Vid en semistrukturerad intervju tar man upp olika frågeställningar. Viktigt är 

att intervjuerna tillåter flexibilitet och att respondenterna får ge sin bild av hur 

de upplever sin verklighet. Intervjufrågor ska formuleras så att de underlättar 

svar på det man vill få svar på i undersökningen, dock ska de inte vara alltför 

specifika. Ledande frågor ska undvikas och språket ska vara enkelt. I kvalitativ 
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forskning brukar intervjuerna spelas in för att sedan skrivas ut, detta för att 

kunna få med detaljerade svar med respondenternas egna ord. Detta underlättar 

sedan analysen (Bryman & Bell 2017).  

 

Operationaliseringen genomfördes i enlighet med Holme och Solvangs (1997) 

rekommendationer. För att kunna få svar på vår frågeställning gentemot våra 

valda teorier bör dessa översättas till en konkret nivå. Detta görs genom 

operationalisering då man börjar med sin valda teori och därtill sätter den fråga 

man vill besvara. Sedan översätts dessa två begrepp till intervjufrågor, 

utformade på ett sådant sätt, att när de besvaras av respondenterna ger svar på 

det man är intresserad av. För att utvärdera intervjumallen som skapats bör det 

enligt Bryman och Bell (2017) genomföras en pilotintervju. Vi utförde därför 

en pilotintervju med en medarbetare anställd på en av Axfoods 

Hemköpsbutiker. Val av teorier gjordes med hjälp av litteratur och 

vetenskapliga artiklar i ämnet, vilka korrelerade till våra forskningsfrågor. 

Intressentteorin och legitimitetsteorin valdes då dessa belyser vikten av att 

framgångsrikt implementera hållbarhet i en organisations alla delar. 

Möjligheter och risker valdes då butikerna på den operativa nivån har en stor 

påverkan på implementeringen av hållbarhet i organisationen. Utifrån det drar 

vi slutsatsen att vad som görs gällande hållbarhet på operativ nivå i 

organisationen kan leda till antingen möjligheter eller risker. De olika 

styrverktygen valdes utifrån den insamlade empirin. I 

operationaliseringsprocessen diskuterade vi våra valda teorier och vår 

forskningsfråga och kom sedan fram till vilka intervjufrågor vi ville ha med i 

studien (se Bilaga 1, Intervjuguide, s.74).  
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2.4 Tillförlitlighet 

 Validitet 

En studie innehåller flera påståenden och det är forskarens uppgift att försöka 

validera dessa, i hopp om att sedan kunna validera hela uppsatsen. Forskarna 

ska samla in och analysera data för att sedan komma till logiska slutsatser 

rörande denna data (Yin 2013). För att öka validiteten av vår uppsats lade vi 

stort fokus på vilka kriterier våra respondenter skulle ha för att få delta i 

undersökningen. Vid val av respondenter skulle alla ha varit anställda inom 

företaget i minst ett år och ha fast anställning. Detta såg vi ökade validiteten 

på vår studie då respondenterna hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna 

besvara de frågor vi hade. Vi utgick från Axfood och deras dotterbolag och 

valde ut tre olika butikskedjor inom denna koncern för att få en bredare bild 

av Axfoods arbete. Två av dessa tillhörde detaljhandeln men riktade sig till 

olika kundgrupper och den tredje var grossist vilken berörde ytterligare en typ 

av kundgrupp. Vi är dock medvetna om att validiteten möjligen varit starkare 

om fem intervjuer genomförts på en butikskedja. Men det hade inneburit att vi 

inte fått en chans att analysera eventuella skillnader i vad som görs gällande 

hållbarhet på de olika enheterna. När det kommer till vår empiri, intervjuerna, 

så erbjöd vi alla respondenter möjligheten att ta del av transkriberingen av sina 

egna svar, även kallat respondentvalidering. Respondentvalidering används 

enligt Bryman och Bell (2017) ofta inom kvalitativ forskning för att se till att 

det finns en överensstämmelse mellan resultatet och de erfarenheter som 

undersökningspersonerna har. Ett godkännande från respondenterna kan 

validera de påståenden som har uttryckts i intervjuerna, vilket gör uppsatsen 

mer tillförlitlig (Bryman & Bell 2017). Dock finns det även en risk med 

respondentvalidering att respondenter stryker intressanta uttalanden vilket 

skulle kunna påverka studiens resultat, vilket inte inträffat i vårt fall. 
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 Reliabilitet 

Reliabilitet, som är underordnad validitet, innebär att det mätinstrument man 

använder, i vårt fall intervjuer, ska ge pålitliga och oföränderliga utslag. Med 

det menas att en upprepad undersökning på ett annat urval, vid en annan 

tidpunkt, ska ge samma utfall och undersökningen betraktas då ha en hög 

reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Holme och Solvang (1997) 

tar upp att kvalitativa studier kan medföra problem vid påverkan av 

reliabiliteten då den sociala miljön och samhället inte ser identiska ut vid olika 

tillfällen. Dessutom argumenterar Bryman och Bell (2017) för att forskarnas 

egna tolkning av materialet även kan påverka resultatet. 

 

Då hållbarhetsaspekter och människors syn på dessa förändras över tid kan 

tolkningen av det empiriska materialet komma att påverkas och därmed 

medföra att svaren blir vinklade utifrån forskarnas tolkningar och från 

samhällets rådande uppfattning. Detta är något man bör beakta vid en framtida 

liknande studie. Vi har i denna studie försökt redogöra för en så klar bild som 

möjligt utifrån rådande hållbarhetstänk. För att även utesluta olika tolkningar 

av detta inom gruppen diskuterade vi gemensamt fram tolkningen av empirin. 

Att studiens resultat dessutom är baserad på människors egna uppfattningar är 

vi medvetna om medför ytterligare svårigheter vid en eventuell återskapning 

av studien. För att studien ska kunna reproduceras har vi så noga och utförligt 

som möjligt försökt beskriva våra val av enheter och respondenter samt hur 

våra intervjufrågor är utformade och vilka teorier vi valt att inkludera i studien. 

 

 Metodkritik  

I vår studie valde vi att titta på fem olika Axfood enheter. Enheterna vi valde 

var Hemköp, Willys och Axfood Snabbgross. Då vi endast hade en respondent 

på Hemköp och en på Willys går det att argumentera för att informationen vi 
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fick inte var generaliserbar för hur hållbarhetsarbetet sköts i de övriga 

butikerna i Sverige. Vi anser dock att den data vi samlade in ändå var relevant 

då vi har kunnat titta på hur detaljhandel och grossist inom Axfoodkoncernen 

arbetade med att få ut sitt hållbarhetsarbete på den operativa nivån i 

organisationen. 

 

2.5 Etiska aspekter 

Vid forskning är det viktigt att ha vissa etiska aspekter med i åtanke, speciellt 

vid kvalitativ forskning, då den mänskliga kontakten i många fall är 

oundviklig. Under åttiotalet började frågor uppmärksammas rörande 

deltagares integritet i olika forskningssammanhang. Detta ledde till en 

utformning av regler och principer för forskning med syfte att denna ska 

utföras med respekt för människovärdet. Dessa principer är informerat 

samtycke som innebär att personer som medverkar i en studie har rätt till 

information om vad undersökningen innebär och att utifrån detta själva kunna 

fatta beslut om en eventuell medverkan. Konfidentialitet är en annan 

forskningsetisk princip som handlar om att de uppgifter som samlats in för 

studien ska behandlas på ett sådant sätt att individers identitet inte kan röjas av 

utomstående. En tredje princip är nyttjandekravet som berör frågan om 

behandling av personuppgifter (Ahrne & Svensson 2011). 

 

I denna studie informerades deltagarna, vid intervjuns inledning eller vid 

tidsbokningen av intervjutillfället, om studiens innebörd, att deras medverkan 

var frivillig och anonym samt att de hade möjlighet att granska materialet 

innan publicering. Intervjufrågorna skickades även på förhand så att 

respondenterna skulle få en chans att ta ställning till om det fanns frågor de 

inte var bekväma med att svara på. För att säkerställa att de medverkandes 

identitet inte röjdes valde vi dessutom att inte utge var butikerna var 
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lokaliserade då vi bedömde att butikens position inte hade relevans för studiens 

resultat.  

 

Vad som samhället och forskare anser etiskt angående hållbarhet kan förändra 

sig över tid beroende på klimatutveckling samt lagar och regler. Som person 

kan man också tolka vedertagen information på sitt eget sätt. Vi har därför i 

största möjliga mån försökt att redogöra för den syn på hållbarhet som råder i 

dagsläget. Vi har även tolkat och diskuterat igenom den primärdata vi samlat 

in för att ge en samstämmig tolkning av denna. Vi är medvetna om att 

hållbarhet kan komma att tolkas annorlunda i framtiden och på så sätt påverka 

resultatet av en framtida återskapning av studien. Dock är detta något som vi 

som forskare inte kan påverka vid denna studies genomförande men något som 

bör tas i beaktning vid utförandet av en framtida liknande studie. 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin kan beskrivas som ett redskap för företag att identifiera de 

individer eller grupper som företaget påverkar eller påverkas av. Intressenter 

kan vara allt ifrån anställda till stat och kommun eller ägaren till hela företaget. 

Företaget står i beroendeställning till sina intressenter då det behöver dessa för 

sin överlevnad (Westermark 2013). Intressenterna kräver något av företaget 

såsom företaget kräver något från intressenterna, ett exempel på ett sådant 

samspel är när anställda skriver arbetskontrakt med ett företag där de lovar att 

arbeta för organisationen och organisationen i utbyte ska ersätta individen 

ekonomiskt för detta. Anställda och företag har ett definierat kontrakt mellan 

varandra där deras prestationer är förutbestämda. Det förekommer även så 

kallade sociala kontrakt mellan intressenter och organisationer. Ett socialt 

kontrakt mellan en individ eller grupp och ett företag kan exempelvis vara att 

företag genom marknadsföring och information lovar något till kunderna 

såsom “vi är klimatneutrala”. Kunder som sympatiserar med detta löfte 

kommer vilja associeras med företaget. Skulle organisationen däremot inte 

hålla det den lovar så bryter den det sociala kontrakt som den byggt upp. Att 

bryta ett socialt kontrakt kan utgöra en risk för organisationen då det kan 

medföra att intressenter tar avstånd från denna (Westermark 2013).  

 

Freeman och Reed (1983) argumenterade redan i början på 80-talet för att 

gruppen som utgör ett företags intressenter blir bredare. Enligt forskarna 

kommer detta medföra att organisationer får fler intressenter att ta hänsyn till 

vid utformningen av strategier och de förutsåg också att detta skulle komma 

att skapa en ökad medvetenhet vad gäller hållbarhet. Bansal och Roth (2000) 

kom 20 år senare fram till att intressenter faktiskt ställer högre krav på 

hållbarhetsarbete vilket stärker motiven för organisationer att engagera sig i 

arbetet för hållbarhet. Nu är även rapportering av hållbarhetsarbete såsom 
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GRI-riktlinjerna skapade i samråd med intressenter. Specifika mått för 

hållbarhet har valts ut för att de betyder något för intressenterna (Frisk 2013). 

Frisk (2013) menar vidare att syftet med detta är att organisationer inte ska 

rapportera allt inom hållbarhetsområdet utan endast det som är av värde för 

intressenterna. 

 

Intressentteorin är nu bland de mest använda teorierna vad gäller forskning 

kring hantering av hållbarhetsfrågor (Frynas & Yamahaki 2016). Arjaliès och 

Mundys (2013) studie visar att företag implementerar hållbarhetsarbete 

antingen för att öka sitt värde hos intressenterna eller för att öka sin legitimitet. 

Hållbarhetsarbete förväntas leda till en ökad konkurrenskraft eller till att föra 

samman anställda kring gemensamma värden. Vissa organisationer väljer att 

implementera strategier för hållbarhet enbart i syfte att möta de standarder och 

lagkrav som etablerats på marknaden. En betydande del organisationer hävdar 

att deras hållbarhetsarbete enbart syftar till att möta intressenternas 

förväntningar och krav. Arjaliès och Mundy (2013) kom även fram till att 

hållbarhetsarbetet bidrog till ett bra rykte hos intressenter och då framför allt 

kunder och framtida anställda. Detta står i relation till att individer idag är mer 

hållbarhetsorienterade vilket haft stor effekt på köpbeteendet då en stor del 

konsumenter har hållbarhet i åtanke vid val av produkter och företag. För att 

möta kundernas krav har detta bland annat bidragit till att dagligvaruhandeln 

utvecklat och standardiserat sortiment för ekologiska och fair-tradevaror 

(Hörisch, Freeman & Schaltegger 2014). Om organisationen är framgångsrik 

i att tillfredsställa intressenters krav på hållbarhet kan det innebära att 

intressenternas relation till företaget stärks vilket i sin tur kan bidra till en 

minskad risk för negativ publicitet (Bansal & Roth 2000) men även möjlighet 

till ökad finansiell prestanda (Arjaliès & Mundy 2013). Anledningen till varför 

vi anser att intressentteorin har en relevans för studien är att hållbarhetsarbete 

har en positiv inverkan på intressenter vilket enligt Arjaliès och Mundy (2013) 
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kan bidra till en ökad lönsamhet. Två av Axfoods viktigaste intressenter är 

anställda och kunder (Axfood 2018a). Dessa intressenter har en direkt relation 

till organisationens operativa nivå och därför kommer det arbete enhetschefer 

gör på denna nivå gällande hållbarhetsarbete få en direkt effekt och skapa den 

bild kunderna får av verksamheten. Vi hänvisar till Hörisch, Freeman och 

Schalteggers (2014) studie som diskuterar att många konsumenter nu har 

hållbarhet i åtanke vid val av produkter och företag. Ju mer detta arbete för 

hållbarhet genomsyrar arbetet på den operativa nivån, desto enklare blir det 

för kunderna att ta del av arbetet, vilket kan bidra till en stärkt relation till 

organisationen. Intressentteorin speglar därmed en viktig orsak till varför den 

operativa nivåns hållbarhetsarbete är viktigt att studera.  

 

3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin handlar om omvärldens uppfattning av företaget till skillnad 

från intressentteorin som handlar om intressenternas krav på företaget. Dessa 

två teorier överlappar varandra då legitimitetsteorin bygger på det ”sociala 

kontrakt” som finns mellan organisationen och samhället. Detta kontrakt 

baseras på de förväntningar som finns på organisationens agerande. 

Organisationer strävar efter att handla i enlighet med samhällets normer 

(Deegan & Unerman 2011) vilket ökar tillförlitligheten till organisationen 

samt att framgången i att skapa legitimitet har stor påverkan för 

organisationens framtida överlevnad (Suchman 1995). Vad samhället har för 

normer och regler förändras hela tiden och företag måste kontinuerligt hålla 

sig uppdaterade angående dessa för att kunna anses som legitima (Deegan & 

Unerman 2011).  

 

Hållbarhetsarbete bidrar till legitimitet i och med att företaget genom detta 

arbete får ett bra rykte. Utformningen av hållbarhetsarbete i organisationer har 
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förändrats i takt med att samhällets krav har förändrats (Arjaliès & Mundy 

2013). För några årtionden sedan var det inga traditionella företag som tog 

hänsyn till hållbarhetsarbete då detta inte var något som syntes utåt eller 

påverkade lönsamheten. Numera ser verkligheten annorlunda ut och många 

organisationer har börjat att aktivt arbeta med hållbarhet på strategisk nivå då 

man idag anser att det finns ett samband mellan värdeskapande och 

hållbarhetsarbete. Ett aktivt hållbarhetsarbete är idag aktuellt för företag och 

organisationer att implementera i verksamheten (Eugénio, Lourenco & Morais 

2013). Arjaliès och Mundy (2013) hävdar att implementering av 

hållbarhetsarbete idag till och med är nödvändigt för att möta intressenters 

krav och för att uppnå legitimitet.  

 

Hörisch och Schaltegger (2017) kom i sin forskning fram till att 

hållbarhetsarbete i stora organisationer primärt karaktäriseras av ett sökande 

efter legitimitet. Stora organisationer försöker ha som grund i sitt företagande 

att skapa värde för intressenter för att öka sin legitimitet. En anledning till att 

organisationer inte söker ökad lönsamhet som primärt mål med sitt 

hållbarhetsarbete kan vara att ett aktivt arbete mot hållbarhet anses som ett 

önskvärt beteende och därmed som svar på samhällets önskningar. 

Organisationer vill därför inte gärna erkänna om hållbarhetsarbetet endast 

utförs med ett vinstsyfte (Hörisch & Schaltegger 2017). Enligt Warshawsky 

(2016) blir en organisations hållbarhetsarbete dess trofé och är en ny 

mekanism för att skapa lönsamhet och legitimitet i organisationer.  

 

För att ett företag ska få legitimitet är det viktigt att ryktet upprätthålls. Detta 

ställer krav på att organisationen har förmågan att övertyga allmänheten om 

att de aktiviteter organisationen presterar också sammanfaller med de värden 

som förmedlas till samhället. Förmågan att kunna kommunicera detta arbete 

till allmänheten är viktig för att det ska ha effekt på legitimiteten (Eugénio, 
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Lourenco & Morais 2013). Arjaliès och Mundy (2013) argumenterar också för 

att när hållbarhetsarbete integreras i en organisation är själva mätningen av 

detta arbete mycket viktig. En bra mätning, förklarar forskarna, ger 

intressenter en ökad insyn i det utförda hållbarhetsarbetet och tillgodoser deras 

numera ökande krav på transparens rörande hållbarhetsarbete. Intressenterna 

drar fördel av denna information i och med att hållbarhetsarbete associeras 

med möjligheter och risker (Burnett & Hansen 2008). Investerare kan 

exempelvis genom hållbarhetsrapporteringen förstå företagets verkliga värde, 

samtidigt som rapporteringen hjälper organisationen visa att de har en hållbar 

och integrerad strategi (Frisk 2013). Enligt Hörisch och Schaltegger (2017) 

mäter organisationer hållbarhet av två anledningar, antingen för att det ökar en 

organisations lönsamhet eller som ett svar på ett socialt tryck för att säkra sin 

legitimitet.  

 

Legitimitetsteorin har, anser vi, sin rättmätiga plats som teori i denna uppsats 

då hållbarhetsarbete enligt Arjaliès och Mundy (2013) är nödvändigt för att 

uppnå legitimitet. Även Suchman (1995) hävdar att hållbarhetsarbete är en 

förutsättning för att kunna verka på marknaden. En förmåga att övertyga 

allmänheten om att företagets utlovade prestationer gällande hållbarhet 

stämmer överens med vad som sker i verkligheten är viktigt om företaget ska 

uppfattas som legitimt (Eugénio, Lourenco & Morais 2013). Medarbetare på 

den operativa nivån spelar en central roll vid själva genomförandet av 

hållbarhetsarbete (Collier & Esteban 2007).  

 

Vad medarbetarna faktiskt gör gällande hållbarhetsarbetet på operativ nivå är 

därför viktigt för organisationen då det påverkar upprätthållandet av dess 

legitimitet. Detta då medarbetare ofta har direkt kontakt med intressenter och 

därigenom har stor inverkan på hur organisationen uppfattas av allmänheten.  
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3.3 Möjligheter och risker  

Hållbarhetsfrågor har fått en allt större strategisk relevans i och med att de 

påverkar företagets image, lönsamhet, konkurrenskraft, marknad och 

produkter (Kalender & Vayvay 2016). Enligt Hespenheide, Pavlovsky och 

McElroy (2010) kan ett strategiskt drivet hållbarhetsprogram skapa 

möjligheter för organisationen såsom att förbättra operativt arbete, dra till sig 

bra medarbetare, skapa transparens och ge ett bra anseende i samhället. Är 

implementeringen av hållbarhetsstrategin framgångsrik kan det även bidra till 

ökad arbetsmoral och differentiering på marknaden (Hansen & Schaltegger 

2016). Men hållbarhetsarbetets ökade strategiska relevans är även associerad 

med risker då en negligering av, eller brister vid implementeringen av detta 

arbete till exempel kan bidra till att media ställer företaget i dålig dager eller 

att konsumenter tar avstånd från företaget (Kalender & Vayvay 2016; 

Hespenheide, Pavlovsky & McElroy 2010). Kalender och Vayvay (2016) 

hävdar dessutom att hur pass väl organisationen arbetar med hållbarhet, 

kommer påverka möjligheten till överlevnad i framtiden. I takt med att 

intressenter ställer högre krav på mer information rörande hur organisationer 

arbetar med hållbarhetsfrågor och hur detta arbete kopplas till finansiell 

prestanda behöver organisationer tänka på att arbeta förebyggande med dessa 

frågor samt bli mer transparenta vilket medför en ökad risk associerad med 

dåligt integrerat hållbarhetsarbete (Arjaliès & Mundy 2013). 

 

Vi anser att det är relevant för uppsatsen att titta närmare på vilka möjligheter 

och risker som kan vara förknippade med att en organisation väljer att ha en 

uttalad hållbarhetsprofil. Skulle det uppdagas att organisationen brister i detta 

utlovade hållbarhetsarbete medför det en risk för hela organisationen. Vad de 

anställda faktiskt gör på operativ nivå spelar därav en stor roll för 

organisationens hållbarhetsprofil (Collier & Esteban 2007).  
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3.4 Styrverktyg  

Styrverktyg används med syftet att styra organisationen mot dess mål 

(Andersson & Funck 2017). Dessa brukar delas in i formella styrverktyg, 

organisationsstruktur och mindre formella styrverktyg. Formella styrverktyg 

är det som vanligtvis förknippas med ekonomistyrning och i dessa ingår som 

exempel budgetering och prestationsmätning. Organisationsstrukturen som 

styrverktyg innefattar faktorer som rör hur organisationen är utformad, hur 

ansvar fördelas, hur beslut fattas och formuleringen av belöningar och 

personalstruktur. Vid tal om mindre formella styrverktyg är företagskulturen 

något som ofta tas upp men även utbildning och medarbetarskap (Ax, 

Johansson & Kullvén 2013). 

 

Vid styrning av hållbarhetsarbete skiljer man mellan mål och medel. Att 

organisationen ansluter sig till FN:s Global Compact ger i sig inget värde för 

styrning däremot kan det fungera som en utgångspunkt för vad som ska göras, 

hur man bör bedriva arbetet och mot vilka mål organisationen ska sträva. 

Hållbarhetsarbetet bör ha tre grundfrågor i åtanke: varför, hur och vad. Målen 

ger svar på varför man ska engagera sig i hållbarhetsfrågor. Målen sätts sedan 

i relation till organisationens behov att värna om sitt naturliga och sociala 

kapital. Organisationer som aktivt och seriöst arbetar med detta bör vara 

medvetna om att styrningen bör ske på ett sådant sätt att resurser på bästa sätt 

tas till vara. De bör samtidigt vara uppmärksamma på nya krav och 

förväntningar från omvärlden vilka kan komma att påverka företagens 

ställning både ur ett längre och ett kortare perspektiv. Frågorna hur 

hållbarhetsarbetet ska genomföras och vad detta ska innehålla motsvarar valet 

av verktyg. Det krävs att organisationen är medveten om hur aktiviteter i 

företaget hänger ihop med det naturliga och sociala kapitalets utveckling och 

på vilket sätt olika verktyg kan påverka dessa (Nilsson & Olve 2015). 
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Arjaliès och Mundy (2013) hävdar att företag använder sig av styrverktyg för 

att etablera en gemensam vision gällande hållbarhetsarbete genom 

organisationen och för att förena de anställda kring värdegrunden. Genom att 

kommunicera ut hållbarhetsarbetet i organisationens olika enheter möjliggörs 

en översiktlig kunskap av hållbarhetsstrategin till intressenterna. Detta innebär 

att en förmedling av hållbarhetsstrategierna till företagets anställda är en 

avgörande del i hållbarhetsarbetet då det skapas en kontakt mellan strategierna 

på central nivå och intressenterna, genom vad som faktiskt sker på operativ 

nivå. Denna kontakt medför att organisationen skapar en trosuppfattning som 

leder till engagemang och motivation för medarbetarna att förbinda sig till 

hållbarhetsarbetet.  För vår studie kommer organisationens val av styrverktyg 

att påverka hur hållbarhetsarbetet integreras i verksamheten och därmed även 

ha en effekt på vad som sker på den operativa nivån. Det kommer även spela 

roll för intentionerna bakom hållbarhetsarbetet på enheten till exempel om 

arbetet utförs med finansiell utgångspunkt eller med utgångspunkt i sociala 

värden och legitimitet. 

 

3.4.1 Formella styrverktyg 

Avsikten med formella styrverktyg är att genom bland annat regler, riktlinjer 

och budget kunna mäta och reglera arbetet i organisationen så att det 

överensstämmer med strategierna (Nilsson & Olve 2015). Formella 

styrverktyg har som syfte att planera, mäta, utvärdera samt korrigera de 

aktiviteter som sker i företaget och de anses vara nödvändiga vid 

implementering av aktiviteter rörande hållbarhet (Hosoda & Suzuki 2015). 

Norris och O´Dwyer (2004) hävdar att avsikten med de formella styrverktygen 

är att berättiga och ge skäl till att fatta etiska beslut. Målen för hållbarhet kan 

kommuniceras ut i organisationen genom till exempel intranät, nyhetsbrev, 

sättas upp på anslagstavlor eller genom möten (Kataria & Garg 2013). 
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Planering 

Genom planering styrs de anställdas beteende i en riktning som är 

förutbestämd. Denna riktning är formulerad genom önskvärda mål och 

prestationer. Planeringen kan både ha långsiktig och kortsiktig karaktär. 

Långsiktig planering är strategisk och utgörs av en plan som ska ta företaget 

till en önskvärd position i framtiden och denna planering påverkar arbetet i 

organisationen. Den kortsiktiga planeringen har ett taktiskt fokus och 

innefattar ofta en “att göra lista” som vägleder organisationens olika delar i 

vad som ska göras (Malmi & Brown 2008). 

 

Planering för hållbarhet innebär att organisationen fastställer en önskad 

utveckling för hållbarhet och en vision gällande denna önskan. Efter det görs 

en långsiktig planering för att visionen ska kunna uppnås. Relevanta mått väljs 

ut, för att arbetet ska kunna mätas, så att den hållbara planeringen ska kunna 

uppnås (Hitchcock & Willard 2008). 

 

Prestationsmätningssystem 

“What gets measured gets done.” (Anthony et al. 2014, s. 385). Konkreta 

prestationsmått för hållbarhetsmålen är viktiga vid integrering av hållbarhet i 

organisationen. Att dessa mått finns är nödvändigt för att hållbarhetsarbetet 

ska kunna utvärderas (Durden 2008). Prestationsmåtten kan vara finansiella 

och icke-finansiella. Exempel på finansiella mått för ekonomisk påverkan av 

hållbarhetsarbete kan vara mått av intäkter för nya produkter med 

hållbarhetsprofil (Borglund et al. 2008). Exempel på icke-finansiella mått 

rörande hållbarhet kan vara matsvinn. 
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 Informella styrverktyg 

Informella styrverktyg är inte lika synliga som formella styrverktyg och de är 

inte heller alltid medvetet utformade för att rikta medarbetarnas 

uppmärksamhet mot organisationens mål (Lueg & Radlach 2015). Hosoda och 

Suzuki (2015) hävdar att informella styrverktyg är viktiga när medarbetare ska 

engageras i organisationens hållbarhetsarbete. Vidare argumenterar Epstein 

och Buhovac (2010) att informella styrmedel som företagskultur och lärande 

står för den starkaste drivkraften när hållbarhetsarbete ska integreras i 

organisationen. 

 

Lärande 

Med detta styrmedel vill man påverka medarbetarnas beteende genom lärande. 

Syftet är att utmana den nuvarande arbetssituationen och uppmuntra 

experimentering och ifrågasättande av organisationens nuvarande rutiner och 

metoder (Ax, Johansson & Kullvén 2013). När hållbarhet ska integreras i 

organisationen hävdar Brunton, Eweje och Taskin (2015) att det är centralt att 

kunskap sprids. Genom ett organisatoriskt lärande kan uppfattningen om vad 

som är viktigt i organisationen ändras. Medarbetaren kan också genom 

kunskap förbättra sin prestation (Palos & Stancovici 2016). 

 

 Företagskultur 

Företagskulturen påverkar sättet beslut fattas på, hur personer kommunicerar, 

hur ord och handlingar bedöms, samt vad som anses vara bra och vad som 

anses vara dåligt. Företagskulturen spelar även in i bilden av vilka beteenden 

som är önskvärda och vad som inte är önskvärt samt vad som borde 

eftersträvas och vad som borde undvikas (Ax, Johansson & Kullvén 2013). 

Det finns ett samspel mellan företagskulturen och ledningssystemet. När nya 

system ska implementeras i verksamheten så kommer den rådande 

företagskulturen påverka implementeringen samtidigt som implementeringen 

av det nya systemet kommer att påverka företagskulturen (Kalender & Vayvay 
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2016). Genom att välja “rätt” mått för hållbarhet som stämmer överens med 

företagskulturen kommer en integrering av hållbarhet i organisationen att 

underlättas. Företagskulturen är något som bör tas hänsyn till när 

organisationen ska anpassa sina prestationsmått till hållbarhet. För om inte 

företagskulturen hänger ihop med nya system och strategier kommer 

implementeringen av dessa strategier bli väldigt svåra att genomföra. Men när 

nya system väl blivit integrerade kommer detta dock uppmärksamma 

strategins nya objekt genom exempelvis olika mått vilket i sin tur kommer ha 

en påverkan på företagskulturen (Länsiluoto & Jävenpää 2010).  

 

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Intressentteorin, legitimitetsteorin och möjligheter och risker ligger som grund 

till våra frågeställningar då de belyser vikten av hållbarhetsarbete i 

livsmedelsbranschen på den operativa nivån. Detta i och med att intressenter 

påverkar företaget genom att ställa krav på arbete för hållbarhet. Arbetet för 

hållbarhet kan leda till legitimitet om omgivningens uppfattning av företaget 

stämmer överens med samhällets förväntningar (Suchman 1995). Att profilera 

sig på marknaden som ett företag som är i framkant med hållbarhetsarbete kan 

innebära möjligheter då det ger företaget legitimitet. Men en uttalad 

miljöprofil kan även innebära en risk om det visar sig att det utlovade 

hållbarhetsarbetet inte efterlevs. Hur väl hållbarhetsarbetet genomförs medför 

antingen möjligheter eller risker vilket gör det viktigt att kvalitetssäkra så att 

strategierna för hållbarhet genomsyrar hela organisationen (Hespenheide, 

Pavlovsky & McElroy 2010). Detta påverkar styrningen. Skulle någon butik 

inte hålla måttet kan det innebära en risk för hela företaget. För att undvika 

riskerna och ta del av möjligheterna utformas strategierna på central nivå och 

förmedlas genom olika styrverktyg ut i organisationen (Kalender & Vayvay 

2016; Hespenheide, Pavlovsky & McElroy 2010). Styrverktygen kommer 

påverka vad medarbetarna faktiskt gör gällande hållbarhet samt är grunden till 

detta arbete. I analysen kommer vi titta på hur medarbetarna på operativ nivå 
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med stöd av styrverktyg arbetar med hållbarhet gentemot intressenter och hur 

detta arbete bidrar till legitimitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

4 Empiri 

4.1 Presentation av Axfood 

Axfoodkoncernen bildades år 2000 av familjeföretaget Axel Johnson AB med 

visionen att skapa Sveriges bästa matbolag. En stor del av Axfoods 

affärsstrategi är hållbarhet. De vill att hållbarhet ska genomsyra hela 

koncernen och hoppas till slut bli branschledande inom ämnet (Axfood 2018a). 

Axfood har ett hållbarhetsprogram med olika hållbarhetsmål för sina olika 

butikskedjor (Axfood 2018c). Axfoods butikskedjor riktar sig mot olika 

kundgrupper med särskiljande matkoncept. Willys är Sveriges ledande 

lågpriskedja som vill kunna erbjuda sina kunder den billigaste matkassen och 

den billigaste ekologiska kassen. Willys vill ge fler möjligheten att äta prisvärd 

och hållbar mat och lever för allas rätt till bra mat. Willys har som mål att sälja 

mer ekologiska varor. Hemköp vill inspirera den aktiva familjen till bra 

måltidslösningar för vardag och helg och har som vision att vara ortens mest 

omtyckta matbutik. De vill inspirera sina kunder med prisvärda innovativa 

varor såsom ett stort urval av ekologiska och vegetariska produkter. Även 

Hemköp har som mål att sälja mer ekologiska varor. Snabbgross kundgrupp 

är caféer, snabbmatsrestauranger, kvarterskrogar och lunchrestauranger. De 

vill vara Sveriges ledande restauranggrossist genom personlig service, 

tillgänglighet och kvalitet samt genom att bidra med prisvärda råvaror. För att 

stötta sina restaurangkunder vill de tydliggöra kopplingen mellan hållbarhet 

och lönsamhet. De har eko-veckor och synliggör prisvärda ekologiska varor 

genom kampanjer (Axfood 2018a).  

 

4.2 Presentation av detaljhandel 

Inom Axfoodkoncernen finns olika detaljhandelsbolag varav två är Willys och 

Hemköp. Willys är en lågpriskedja med fokus på att sälja hållbara varor till ett 

pris som alla kan ha råd med. Willys består av 199 helägda matbutiker samt 

30 e-handelsbutiker (Axfood 2018a). Hemköp består av 187 Hemköpsbutiker, 
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varav 67 är egenägda och resterande är franchisetagare. I nio städer har 19 av 

dessa butiker även e-handel vilket kompletterar butikerna och skapar tillväxt. 

Hemköp har som mission att inspirera till att skapa hållbar matglädje varje dag 

(Axfood 2018a). Vi kommer i detta delkapitel redogöra för svaren från två 

respondenter, anställda på en detaljhandel inom Axfood, som båda arbetar med 

att integrera centrala beslut i den operativa verksamheten. Båda 

respondenterna har valt att vara anonyma i denna undersökning. 

Intervjuperson 1 är anställd på Hemköp och kommer i denna undersökning få 

namnet Kim. Intervjuperson 2 är anställd på Willys och kommer i denna 

undersökning få namnet Robin. 

• Robin (Willys) 

• Kim (Hemköp) 

 

 Hållbarhetsarbete gentemot intressenter 

“Som detaljhandel har vi ett beroende av kunderna, därför måste vi se till att 

vi är den butiken de vill gå till.” (Kim 2018) 

Kim, som är butikschef för en Hemköpsbutik i Sverige, ser sin butik som 

beroende av sina kunder. Hen berättar för oss att hen vill ge en stor eloge till 

ledningen av Axfood för det hållbarhetsarbete som de har implementerat i 

verksamheten men hen vill även uppmärksamma att deras kunder är väldigt 

miljömedvetna när de handlar sin mat. Kim ser hållbarhetsarbetet som en 

kombination av ledningens riktlinjer och vad deras kunder efterfrågar. 

“Ja, våra kunder är väldigt medvetna och säger ofta till att de uppskattar att 

vi har ett stort utbud av saker typ som vegetariska alternativ.” (Kim 2018) 

 

I den Hemköpsbutik som Kim jobbar i är det, enligt hen, av ett stort intresse 

hos kunderna att se att butiken jobbar för hållbarhet och hen märker även att 

de uppskattar det sortiment som Hemköp har. Kim berättar vidare att 

kundernas intresse för hållbarhet även har påverkat hur de jobbar i butiken. De 
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brukar lyfta fram ekologiska, närproducerade och vegetariska varor för att visa 

sina kunder att deras efterfrågan tas på stort allvar. Sedan uppmärksammar hen 

även det arbete som ledningen för Axfood gör då hen påpekar att de, genom 

kampanjer och prissättning, ofta ger kunderna ett bra pris på hållbara varor. 

 

Robin är anställd på Willys och har haft flera tjänster inom företaget såsom 

teamledare och frysansvarig. Enligt hens uppfattning har kunderna på Willys 

inte något stort intresse av det hållbara arbetet som görs. 

“Jag vet inte om gemene man som kommer in och köper mjölk och kaffe om 

den har jättestor koll på att vi sysslar med såna grejer.” (Robin 2018) 

 

Robin anser att det inte finns en så väldigt stor medvetenhet när det kommer 

till arbetet som Willys gör. Hen tror dock att hållbarhetsarbetet kan tillföra 

något till helhetsupplevelsen av butiken, vilket är något som de jobbar väldigt 

mycket med. Enligt Robin är deras största mål att ge kunden en sådan bra 

butiksupplevelse som möjligt. De vill att alla delar av butiken ska fungera, ha 

rätt sortiment och en involverad personal. Robin tycker att hållbarheten är en 

del av det som kan förgylla butiksupplevelsen, ett sätt att utöka sitt sortiment 

på men som även ger personalen ett större syfte med sitt arbete. 

“[...] man gör mer än att bara skicka ut varor i butiken [...]” (Robin 2018) 

 

 Hållbarhetsarbete gentemot samhället 

Axfoods starka vision om hur de vill jobba gjorde oss intresserade av att få 

veta vad våra intressenter visste om koncernens vision. Kim berättade om 

Axfoods vision att vara klimatneutrala år 2020 och att visionen genomsyrar 

hela koncernen, ända ner till butikerna. Axfood har, enligt Kim, genom olika 

initiativ tagit sitt ansvar för att göra sina butiker mer hållbara vilket går i linje 
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med koncernens vision. Dessa initiativ kan vara att skänka svinn till olika 

organisationer som kan förmedla det vidare till mer behövande, 

energibesparingar i butikerna och en utökning av återvinningsstationerna. Kim 

påpekar att hen som anställd ser att det finns ett arbete inom koncernen för att 

visionen de har ska kunna genomföras. Robin berättade däremot att hen inte 

hade så stor koll på vad Axfoods faktiska vision är men lyfte dock det aktiva 

arbetet som görs för att minska svinn och hur det genomsyrar hela deras butik 

men även, enligt Robin, andra organisationer inom koncernen. 

 

Vi undrade om Axfoods starka fokus på hållbarhetsarbete hade påverkat våra 

respondenter till att söka sig ett arbete inom denna koncern. Robin tror inte att 

det hållbara arbetet som Willys gör har påverkat hens eller de andra anställdas 

beslut vid val av arbetsplats. Hen tror inte heller att det attraherar människor 

till att välja denna organisation. Kim påstår dock att hen ser att hens anställda 

är motiverade och att de gillar att ta på sig ansvaret som tillkommer med detta 

hållbarhetsarbete. Kim anser även att det tillför hens arbete något och hen 

hoppas att fler känner som hen. 

“Det hoppas jag, det är i alla fall många som är anställda i min butik som 

gillar att ta på sig ansvar eller liksom fokusera på det hållbara arbetet. Jag 

anser att det tillför till mitt arbete och jag hoppas eller vet att det är flera på 

min arbetsplats som tycker likadant.” (Kim 2018) 

 

 Möjligheter och risker 

“Vi har ett väldigt medvetet kundsegment och om vi inte gjorde det arbetet vi 

gör hade de nog valt att handla någon annanstans.” (Kim 2018) 

Enligt Kim är deras kundsegment väldigt medvetna och tacksamma för det 

arbete Hemköp gör för att vara mer hållbara. Om detta arbete skulle avta eller 

sluta utföras tror Kim att deras kunder skulle sluta handla hos dem, vilket 
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skulle kunna ge förödande konsekvenser för butikerna. Hen tillägger att det 

skulle kunna påverka företagets rykte om de slutade med detta koncept som 

idag krävs av flera, speciellt deras kunder som handlar i hens butik. Kim tror 

att det skulle kunna ge påföljder om man slutade med det hållbara arbetet som 

att förlora sina kunder och att företaget skulle kunna ses som mindre legitimt 

på marknaden. 

 

Robin är dock av en annan åsikt än Kim och ser inte att ett slut eller ett 

avtagande med hållbarhetsarbetet skulle ge så stora konsekvenser för hur 

butiken skulle fortsätta med sitt arbete. Robin påstår att de skulle hitta nya 

rutiner för arbetet och att allt skulle fortsätta framåt ändå. 

“Personligen så skulle jag säga, för den butik som jag jobbar i, tror jag inte 

bilden skulle ändras jättemycket, det tror jag faktiskt inte, man hade fallit 

tillbaka i gamla rutiner och så hade det snurrat på ändå.” (Robin 2018) 

Dock fortsätter Robin att förklara att hen ser hållbarhetsarbetet som en del av 

den helhetsupplevelse som butiken strävar efter att ge sina kunder och även 

fast hen tror att rutinerna kanske skulle falla tillbaka så tror hen också att det 

skulle påverka hur butiken uppfattas om arbetet skulle avta eller avslutas. 

 

 Styrverktyg 

Vi frågade våra respondenter om vilka icke-finansiella mått de mäter. Något 

Axfood har jobbat aktivt med är att minska matsvinnet i sina 

livsmedelsbutiker. Robin berättar att i hens butik så har de ett samarbete med 

en kyrklig verksamhet som hämtar varor som Robins butik ska slänga, men 

som fortfarande går att äta, såsom varor med felaktiga eller trasiga 

förpackningar. Denna kyrkliga verksamhet hämtar detta för att sedan ge det 

vidare till mer behövande. Kim berättar att även hens butik skänker bort sitt 

matsvinn som ett sätt att minska svinn. Sedan arbetar Kim även med att sätta 
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ner priser på en del varor när de har kort utgångsdatum som ett sätt att motivera 

sina kunder att välja dessa varor. Att sätta ner priset på varor är en slags 

standard, enligt Kim, hos butikerna då de har riktlinjer från ledningen som 

säger att det är bättre att sätta ner priset på till exempel färskvaror och bröd, 

än att slänga det. 

 

Ett annat mål Axfood har är att sälja mer hållbara varor. I Kims butik är 

kunderna väldigt miljömedvetna vilket gör att butiken har en väldigt hög 

försäljning av hållbara varor såsom ekologiska, närproducerade och 

vegetariska varor. Enligt Kim är butiken hen arbetar inom ledande inom 

försäljningen av hållbara varor. Dock brukar de genom att exponera olika 

hållbara varor visa sina kunder att de har det sortiment som deras kunder 

efterfrågar. Kim ser även att ledningen, som bestämmer priser och kampanjer 

för varorna i butiken, brukar ge kunderna bra priser på hållbara varor genom 

exempelvis Garant som är Axfoods egna märke av livsmedel. 

“Exponering av ekologiska varor och vegetariskt för att liksom visa våra 

kunder att vi har de varor de efterfrågar.” (Kim 2018) 

 

Robin anser dock att den butiken hen jobbar i inte gör några större åtgärder för 

att sälja hållbara alternativ jämfört med andra butiker. Hen påstår att det inte 

sker några större försök att sälja vare sig ekologiskt, närproducerat eller 

vegetariskt, i alla fall inte mer än någon annan butik. Enligt Robin har alla 

butiker, även de utanför Axfoodkoncernen, något slags tänk angående 

försäljning men Robin ser inte att Willys sticker ut nämnvärt i mängden av 

arbete med högre försäljning av hållbara varor. 

“Jag skulle inte säga att vi har mycket mer än någon annan, dom flesta bolag 

i dagens samhälle jobbar mot de alternativen men jag skulle inte säga att det 

är i någon större utsträckning på Willys.” (Robin 2018) 
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Våra respondenter berättar för oss om olika utbildningar de har fått för att 

förbereda sig för olika roller. Kim berättar för oss om Axfood att de har som 

sed att ge alla nyanställda en utbildning innan starten av sin tjänst och att de 

vid internrekrytering även får en ny utbildning innan starten av den tjänsten. 

Utöver det kan man få andra utbildningar som inte är i direkt koppling till 

tjänsten såsom säkerhetsutbildningar och ledarskapsutbildningar. Kim berättar 

även om att hen under sin arbetstid har gått en utbildning inom miljö och 

hållbarhet. De fick under den utbildningen gå igenom hur stor mängd 

livsmedel som bli svinn och tips på hur man kan minska svinn. 

 

Även Robin berättar om de utbildningar hen har fått såsom 

ledarskapsutbildning och slakteriutbildning. Robin har utöver dessa, under sin 

anställningstid, också fått andra olika utbildningar som inte är kopplade till 

någon ny tjänst utan som ges när butiken ska starta något nytt koncept eller 

sortiment och personalen behöver utbildas. 

“Givetvis har jag fått ledarskapsutbildning sen har jag fått slakteriutbildning 

då jag jobbade i styck sen lite allmänna utbildningar som inte bara gäller 

specifika tjänster som willys har skickat iväg oss på typ om det kommer något 

nytt koncept så ska ju personalen gå på utbildningar.” (Robin 2018) 

 

Robin tar även upp i vår intervju att hen känner att Willys verkligen involverar 

personalen i verksamheten, att personalen inte bara använder sig av de 

anställda utan faktiskt värderar de anställdas åsikter och synpunkter. Robin 

anser att den “klassiska strukturen” då ledningen ger riktlinjer till anställda att 

slaviskt bara följa inte finns på hens arbetsplats. Robin anser att personal som 

är motiverad till att utföra sina arbetsuppgifter och känner att de är involverade 

i företaget kommer att göra ett bättre jobb. 

“Willys vill väldigt gärna involvera sin personal, och en personal som blir lite 

mer involverade i vad som händer i butiken känner ofta sig mer motiverad till 
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att göra ett bättre jobb, sköta de grejerna, så att det inte bara är det chefen får 

sagt uppifrån så här ska ni göra och att chefen delegerar ut och att personalen 

ska lyda, utan att involvera personalen mer så blir det ju bättre helt generellt.” 

(Robin 2018) 

 

För att se till att butikerna följer de mål som ledningen har satt upp måste det 

ske någon slags verksamhetsstyrning med uppföljning. Enlig Kim rapporterar 

de som butik in olika nyckeltal såsom försäljning och resultatmål men även 

icke-finansiella mått såsom mängden svinn. Ledningen sätter sedan upp 

prognoser baserade på dessa mått för vad butiken förväntas prestera och 

butiken måste sedan i någon mån förhålla sig till det. Kim säger att de får 

prognoser baserade på hur försäljningen eller svinnet gick förra året. Robin 

berättar att de har som huvudmål i hens butik att ge en bra helhetsupplevelse 

till sina kunder. Att ha det som huvudmål, anser han, gör att allt annat går in 

under detta mål. Alla delar av butiken måste fungera för att helheten ska 

fungera. Genom att jobba mot detta mål kan man, enligt Robin, få personalen 

att förstår att man måste tänka på alla olika delar för att upprätthålla 

kundnöjdheten, som enligt Robin är det mest essentiella i deras butik. 

 

4.3 Presentation av grossist 

Axfood Snabbgross är en grossist som säljer råvaror till lokala restauranger, 

caféer och krogar på olika platser i Sverige. De har 24 fysiska butiker samt en 

omfattande e-handel. I den löpande driften arbetar butikerna med hållbar 

utveckling såsom att återvinna värme från kylar och frysar och har eko-veckor 

med kampanjer på ekologiska varor. Visionen är att bli Sveriges ledande 

restauranggrossist. Axfood Snabbgross har över tid haft en god lönsamhet och 

en bidragande orsak till det är deras kunniga personal som kan ge råd till 

kunder. För att stötta sina kunder vill de tydliggöra kopplingen mellan 

hållbarhet och lönsamhet (Axfood 2018a).  Detta delkapitel speglar svaren 
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från tre olika respondenter vilka alla i sina roller bär ansvaret för att 

implementera centrala beslut på sin arbetsplats. Intervjuperson 4 har valt att 

vara anonym i denna undersökning och kommer därför att få namnet Alex i 

denna uppsats. Dessa respondenter är; 

• Jan-Erik Pettersson (2018) 

• Ann-Sofie Rydberg (2018) 

• Alex (2018) 

 

 Hållbarhetsarbete gentemot intressenter   

I arbetet gentemot kunder. Pettersson berättar att det ibland är en utmaning 

som grossist att få kunderna att välja de mer hållbara valen såsom ekologiskt 

eller närproducerat. 

“Våra kunder är egenföretagare som försöker maximera sina 

marginaler/vinster så gott det går och gör inte lika medvetna val som 

privatpersoner gör i dagligvaruhandeln.” (Jan-Erik Pettersson 2018). 

Pettersson tror dock att en ökad medvetenhet kommer att förändra detta. Han 

anser att om privatpersoner skulle börja ifrågasätta råvarorna i sin mat på 

restauranger kommer restaurangägare inse att de behöver förändra sitt sätt att 

handla. Pettersson tycker att hans arbetsplats är förberedd på om detta skulle 

komma att ske inom en snar framtid då de har ett stort utbud av ekologiska och 

närproducerade varor.  

 

Pettersson arbetar på ett Axfood Snabbgross beläget på Gotland och ser 

Almedalsveckan i Visby som ett verktyg för att utbilda sina kunder. Axfood 

medverkar under veckan med sina egna seminarium men de deltar även i 

andras seminarium vilka oftast handlar om miljö- och hållbarhetsfrågor. Enligt 

Pettersson får de draghjälp av Almedalsveckan då deras största kundsegment 

är just restauranger i Visby, och genom att delta i detta event, får 
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restaurangerna vetskap om det hållbarhetsarbete som Axfood gör, vilket han 

hoppas kommer göra dem mer medvetna i frågan. 

“Då våra kunder har restauranger i Visby så märker de av detta arbete under 

den här veckan framförallt.” (Pettersson 2018) 

 

Pettersson berättar om ett initiativ hans chef instiftat för 2019 då de ska ha en 

tävling och försöka sälja extra mycket av en specifik ekologisk vara. Denna 

vara ska lyftas fram på en gavel i butiken i hopp om att öka dess försäljning. 

Pettersson berättar även om de leverantörer som Axfood väljer att jobba med, 

att de gör bra spårbara produkter och att de är godkända som arbetsgivare.  

“Det finns gediget arbete inom Axfood att hitta leverantörer som gör bra 

produkter som är spårbara, och att de är reko arbetsgivare. Dessutom har ju 

Axfood förutom hållbarhetsmål ett mångfaldsmål också där vi inom vårt 

företag ska spegla den bild som finns i samhället nu. Den mixen tillsammans 

tror jag kan vara nyckeln framåt.” (Pettersson 2018) 

 

Rydberg, vår nästa respondent, är ställföreträdande butikschef på Axfood 

Snabbgross. Rydberg förklarar om Axfood Snabbgross vision att en del kunder 

är väldigt medvetna om denna men att det också finns många kunder som inte 

har någon aning om denna vision. Rydberg förklarar också att deras största 

kundsegment är småföretagare som, enligt henne, verkar driva en stor del av 

sin verksamhet på egen hand vilket gör de stressade. Hennes intryck är att fler 

kunder vill handla på så snabb tid och så enkelt som möjligt, att det kanske 

inte finns någon stor tanke angående vad som handlas utan att det bara ska 

göras. Rydberg tror dock att fler med tiden kommer att förstå vikten av ett 

hållbart arbete och då även de hållbara åtgärder som Axfood gör. 
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Rydberg berättar att det på grund av låg efterfrågan på hållbara produkter är 

svårt för hennes butik att nå de mål som ledningen har satt upp för försäljning 

av dessa och att ledningen vill se en ökning av försäljningen av dessa 

produkter. 

“Vi jobbar mycket med det ekologiska sortimentet. Det är också något som 

drivs på uppifrån och vi gör en del här, men vi kan bli bättre på det här 

absolut, men det handlar mycket om vad man har för slags kundkategori.” 

(Rydberg 2018) 

 

Rydberg har genom exponering försökt informera sina kunder om ekologiska 

och hållbara varor. Hon har sett att när de i butiken exponerar ekologiska och 

närodlade varor för sig själva så ökar försäljningen av dessa jämfört med när 

de står tillsammans med varor från samma sortiment. Rydberg säger även att 

de nu har satt upp skyltar vid frysdiskarna där de informerar om att all fisk och 

skaldjur är MSC-märkt. Rydberg anser att detta är ett tillvägagångssätt för 

hennes butik att informera sina kunder om sitt ansvarstagande. 

“När folk klagar på att det är dyrt så kan man förklara att det är för att det 

inte är rödlistade fiskar och alla är godkända och då måste man betala lite 

mer för det.” (Rydberg 2018) 

 

Alex, som har valt att vara anonym i denna undersökning, tycker att det är 

svårt att känna av i butiken om deras kunder är medvetna om deras hållbara 

arbete men påpekar att de lokala artiklarna som de har i sitt sortiment ofta lyfts 

fram och att de uppskattas av kunderna. 

 

 Hållbarhetsarbete gentemot samhället 

Våra respondenter fick frågan om vad de kan om Axfoods vision och dess 

hållbarhetsarbete. Alla respondenter svarade att de var medvetna om att 
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Axfood har olika fokuspunkter som de arbetar mycket med. Några av dessa 

punkter är; att all fisk och skaldjur ska vara MSC-märkt, att alla butiker ska ha 

energisnåla köldmedia och bra el, att det ska ske en stor minskning av 

matsvinn samt att Axfood jobbar hårt med att utveckla hållbara och ekologiska 

produkter genom sitt eget märke Garant. Våra respondenter var alla väl 

informerade om de mål som deras ledning satt upp. 

“Koncernen fokuserar på att sälja bra varor, tillverkade under schyssta 

förhållande och av personal som kommer från olika bakgrunder.” (Jan-Erik 

Pettersson 2018) 

 

Vi frågade våra respondenter om de hållbarhetsåtgärder som Axfood har, både 

social- och miljömässig hållbarhet, om de upplever att dessa faktorer spelar in 

vid anställning av personal eller om det spelade in då de själva valde sin 

arbetsplats. Alex svarade att det till viss del spelade in när hen valde sin 

arbetsplats men också att att hållbarhetsarbete borde vara en självklarhet för 

företag idag. Alex vill dock gärna se att det finns arbete mot hållbarhet på hens 

arbetsplats. Rydberg förklarar att det finns ytterligare en faktor som hon anser 

kan göra Axfood till en attraktiv arbetsplats och det är de anställdas chans till 

utbildning. Rydberg anser att företaget satsar mycket på sina anställda genom 

utbildning och att det inom butikerna inte finns något krav på att medarbetare 

ska ha högskoleutbildning utan företaget kan under en anställning ge personen 

relevant yrkesutbildning. 

 

Rydberg berättar om en utmaning företaget har gått igenom som hon anser 

visar det ansvar som företaget tar i samhället. Det var under sommaren 2018, 

då det rådde en stor torka runt om i Sverige, som Axfood som koncern 

uppmanade sina anställda att hjälpa sina lokala bönder som på grund av denna 

torka blev tvungna att nödslakta. Rydberg anser att det är deras ansvar som 

svenskt företag och grossist att hjälpa bönderna men även på grund av att det 
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i detta fall var det mer hållbara alternativet. Rydberg anser att denna händelse 

ger en bild av hur dedikerad Axfood är till att hjälpa och hur de bidrar med sin 

del till samhällets mål att bli mer hållbara. 

 

Pettersson hoppas att Axfoods hållbarhetsarbete gör hans arbetsplats mer 

attraktiv men tar även upp att förståelsen för miljöproblem de senaste åren 

blivit större vilket han anser kan göra det svårt för folk att förstå det stora 

arbete som krävs för att försöka vara ett hållbart företag. 

“Känslan är att idag så uppskattar/förstår alla vilka utmaningar världen står 

inför och därför då inte kanske förstår vidden i det arbete som pågår.” (Jan-

Erik Pettersson 2018) 

Pettersson tog sedan även han upp torkan som skedde under sommaren 2018 

och hur Axfood gjorde kampanjer för svenskt kött så att fler kunder skulle 

välja att köpa det framför andra alternativ. 

 

 Hållbarhet: En möjlighet och risk 

Axfood har ett omfattande hållbarhetsarbete, något som våra respondenter har 

bekräftat utgör en stor del av deras arbeten. Pettersson påstår att om de skulle 

sluta med detta arbete skulle det ge förödande konsekvenser. 

“Det skulle vara helt förödande, dels i direkt miljöpåverkan från vårt företag. 

Om vi t.ex. inte skulle vara lika noga i valet av sortiment eller skulle sluta 

effektivisera våra transporter.” (Jan-Erik Pettersson 2018) 

 

Pettersson förklarar att de inom Axfood hoppas och tror sig se en förändring i 

hur kunder köper mat på restauranger och att detta sin tur kommer förändra 

den efterfrågan grossisterna har på hållbara varor. 

“Om kunderna som köper mat blir mer kritiska och ifrågasätter ursprung med 

mera när dom handlar kommer de frågorna studsa tillbaka till oss och tack 
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vare arbetet vi har gjort den senaste tiden är vi väl förberedda på dessa frågor 

och kan erbjuda våra kunder hjälp.” (Jan-Erik Pettersson 2018) 

Den förändringen har företaget förberett sig på, de känner att de kan erbjuda 

sina kunder de råvaror de behöver, så att restaurangägarna i sin tur kan servera 

sina kunder mer hållbar mat. Om de skulle sluta arbeta på detta sätt eller 

minska sitt sortiment av ekologiska och närproducerade varor skulle det enligt 

Pettersson vara minst lika illa miljömässigt men även ekonomiskt då de anser 

att det skulle medföra att de tappar kunder i framtiden. 

 

Alex svarade att de uppsatta mål företaget har är satta av aktieägare. 

Aktieägarna förväntar sig att dessa mål följs. Om företaget skulle sluta med 

arbetet eller byta sortiment så skulle det ge stora konsekvenser. Alex förklarar 

vidare att aktieägarna är de som äger företaget och styr i vilken riktning 

företaget ska gå och om företaget skulle sluta följa dessa mål skulle de gå emot 

de “regler” som aktieägarna satt upp. Vad konsekvenserna skulle kunna bli om 

organisationen går emot ledningen är att aktieägarna kan bestämma sig för att 

sälja sin del av företaget då organisationen inte uppfyller de uppsatta målen. 

 

Rydberg bekräftade de andra respondenternas åsikter i det att hon anser att det 

potentiellt sett skulle kunna bli kaos om Snabbgross slutar med sitt 

hållbarhetsarbete. Det skulle påverka arbetet i butiken, hur avfallssortering ska 

gå till men det skulle också ge en direkt miljöpåverkan. Rydberg ser 

hållbarhetsarbetet som någonting som bara ska jobba framåt och utvecklas, de 

blickar inte tillbaka.  Rydberg ser hoppfullt på den utvecklingen av arbetet som 

sker och ser fram emot nya idéer och innovationer. 

“Det ska bli kul att se om 5 år hur mycket vi har gjort då och skillnaden mot 

idag då.” (Ann-Sofie Rydberg 2018) 
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 Styrverktyg 

Vi frågade våra respondenter om vilka icke-finansiella mått de mäter, vilket 

skulle kunna kopplas till ett hållbarhetsanpassat balanserat styrkort. Ett mål 

Axfood har för sina butikskedjor är att minska matsvinn och våra respondenter 

tog alla upp matsvinn som en av sina viktigaste arbetsuppgifter. Alex berättar 

att hens butiks första prioritering inom hållbarhetsarbete var just matsvinn och 

att det fortfarande är detta arbete som påverkar hens dagliga rutiner mest. 

Rydberg berättar att de ska starta ett nytt initiativ 2019 då de ska börja jobba 

med olika välgörenhetsorganisationer som exempelvis Stadsmissionen vilka 

kommer få möjlighet att hämta den mat som ska slängas, men som fortfarande 

går att äta, så att maten istället för att kasseras kan gå till behövande. 

“Vi vill göra ett avtal med någon organisation som kan hämta all mat som 

ska slängas så att den inte går till spillo och vi jobbar väldigt mycket med 

detta.” (Ann-Sofie Rydberg 2018) 

 

I Petterssons butik jobbar de aktivt med att hålla nere matsvinnet men det finns 

tider då det är svårare att hantera detta. När försäljningen är väldigt hög såsom 

runt juletid så kan det vara svårt att köpa in rätt sortiment vilket kan leda till 

en högre mängd svinn, säger Pettersson. Pettersson berättar dock att han har 

en driven medarbetare hos sig som har tagit på sig uppgiften att kontakta olika 

välgörenhetsorganisationer i hopp om att de kan ta hand om deras svinn, 

istället för att det ska kasseras. Detta kommer leda till att även i tider då det 

kan vara svårt att hålla nere svinnet kan det som behöver kasseras istället gå 

till behövande. 

 

Ett annat mål som Axfood har är att sälja mer hållbara varor. Vi frågade våra 

respondenter hur de arbetar med Axfoods mål att öka försäljningen av hållbara 

varor. Intervjuperson 4 svarade att priser och kampanjer sätts centralt men att 

de i butiken alltid försöker lyfta och prata om produkterna för att både utbilda 
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och informera kunder om det hållbara koncept som de jobbar efter. Även 

Pettersson betonar att det är den centrala enheten inom Axfood som bestämmer 

vilka produkter som ska tillhöra en kampanj och vilka priser dessa ska ha. 

“Kampanjplanering och den biten sköts centralt och vi i butik har inget att 

säga till om den, men där faller vi tillbaka på t.ex. fisken, vi säljer ingen 

rödlistad fisk, så all fisk vi har på kampanj är schysst fisk.” (Jan-Erik 

Pettersson 2018) 

 

Rydberg tog upp samma punkter som de andra respondenterna men lade till 

att de i den butiken där hon jobbar använder sig mycket av exponering då de 

har sett att det arbetssättet ökar försäljningen av hållbara varor. 

 

De åtgärder som våra respondenter har tagit och arbetet som sker i butikerna 

kräver kunskap. Rydberg berättar för oss att hon, under sina trettio år på 

Axfood, har fått så många utbildningar att hon inte ens kommer ihåg alla. Hon 

förklarar att man som standard på Axfood får en utbildning innan man börjar 

sin tjänst och att Axfood har en “Axfood Academy” där man sedan även kan 

få e-learning efter att man tillträtt sin tjänst. Rydberg berättar att hon i 

personliga möten med sina anställda ofta för en dialog om vilken slags 

utbildning som kan passa just den individen, som butikschef kan hon ge sina 

anställda möjligheten att få utbilda sig inom företaget men hon skulle aldrig 

tvinga någon att gå en utbildning. 

“De har ju också en chans genom företaget att gå vidare och utvecklas om 

man vill det men sen ligger mycket på viljan.” (Ann-Sofie Rydberg 2018) 

 

Pettersson har även han fått utbildningar inom olika avdelningar på Axfood 

såsom frukt- och gröntutbildning men utöver det har han även gått Axfoods 

Butikschefstraineeprogram (BCT). Pettersson förklarar att denna utbildning 

går under nio månader från september till maj och att man under denna tid 
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varvar sitt arbete i butiker med studierna i sin ledarskaps-, miljö- och 

hållbarhetsutbildning. Även Rydberg tar upp denna utbildning i sitt svar och 

att hon har haft anställda som har jobbat hos henne som har gått samma 

utbildning och som efter det fick jobb med mer ansvar. Rydberg anser att 

traineeutbildningen är ett smart tillvägagångssätt för Axfood att få kompetenta 

butikschefer och att de genom att utbilda sina egna butikschefer kan se till alla 

har samma kunskap och erfarenheter. 

 

Rydberg informerade, även hon, oss om den miljö- och hållbarhetsutbildning 

som hon har fått från Axfood. Där fick de bland annat lära sig om mängden 

mat som slängs vilket Rydberg sade “[...] fick en att få ont i magen.” (Rydberg 

2018). Efter denna utbildning fick Rydberg en prioriteringslista som hennes 

butik skulle utföra med mål som ledningen vill att butiken ska följa. Rydberg 

berättar att det märks att företaget lägger pengar på utbildning av anställda 

vilket enligt henne skapar ett ansvarstagande gentemot företaget. Rydberg 

berättar att hon efter sin miljöutbildning skulle implementera miljöarbetet i sin 

butik och sedan återkoppla till huvudkontoret i Stockholm. 

“Efter det så fick vi återkoppla till huvudkontoret i Stockholm, hur långt vi 

hade kommit med alla miljöåtgärder. Det är också bra, för med återkoppling, 

då sköter folk sig och tar tag i det, för du kan inte komma tillbaka och säga att 

du inte har gjort något när de har satsat pengar på det.” (Ann-Sofie Rydberg 

2018) 

 

Axfoods olika hållbara mål för sina butiker vilka ska förmedlas från ledningen 

till dessa runt om i Sverige. Rydberg förklarade för oss att de har en modell 

som de har fått av den centrala enheten som innehåller olika mål som 

verksamheten ska jobba efter. Enligt Rydberg innehåller denna modell allt det 

arbete som är kopplat till det hållbara arbetet såsom matsvinn, MSC-märkta 

fiskar och skaldjur, att all köldmedia ska vara utbytt och att de ska använda 
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bra el och källsortera. Rydberg får utöver detta även information kontinuerligt 

av sin arbetsgivare om olika fokuspunkter “[...]vad som ligger i tiden och vad 

som är viktigast just nu.” (Rydberg 2018). Alex berättar att de även har mål 

för ekologiska produkter vilket också Pettersson bekräftar att även de har. 

Pettersson berättar att de får uppföljning veckovis på hur mycket ekologiska 

varor de sålde veckan innan samt hur utvecklingen har gått sedan förra året. 

Pettersson poängterar dock att de som butik överlever på grund av den totala 

försäljningen vilket gör att den ändå alltid kommer i första hand. 

“Då vi är en butik som lever på försäljningen så prioriteras givetvis 

försäljningsmålen och resultatmålen.” (Jan-Erik Pettersson 2018) 
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5 Analys 

5.1 Intressentteorin 

Axfood som koncern har ett hållbarhetsarbete enligt deras egen rapport ”Mat 

2030” (Axfood 2018b) och enligt deras egen marknadsföring och års- och 

hållbarhetsredovisning (Axfood 2018a), och de har genom dessa löften skapat 

ett socialt kontrakt med sina intressenter. Enligt Bansal och Roth (2000) ställer 

intressenter högre krav på hållbarhetsarbete vilket bör stärka en organisations 

motiv för att engagera sig i hållbarhetsarbetet. Här skiljer sig verkligheten från 

teorin då kunderna på de olika butiksenheterna inte nämnvärt 

uppmärksammade deras hållbarhetsarbete. Endast Hemköpsbutiken hade 

medvetna kunder och som visade detta genom att säga att de uppskattade 

Hemköps stora utbud av hållbara alternativ. Även Hemköps höga försäljning 

av hållbara varor vittnade om att Hemköps kunder var medvetna om deras 

hållbara arbete. 

 

Något som var tydligt gällande en stor del av hållbarhetsarbetet som gjordes i 

butikerna var att det var dolt för kunderna, förutom skyltningen om MSC-

märkt fisk och energibesparing samt exponeringen av ekologiska varor. Detta 

kan vara en anledning till att en stor del av butiksenheternas kunder inte 

uppmärksammade hållbarhetsarbetet. Flera respondenter uppfattade det som 

att kunder i dagsläget till stor del inte uppmärksammade eller visade intresse 

för hållbarhetsarbetet som utfördes. Detta kan anses gå emot Arjaliès och 

Mundy (2013) som hävdar att organisationers hållbarhetsarbete enbart syftar 

till att möta intressenternas förväntningar och krav.  

 

Det osynliga hållbarhetsarbetet som utfördes i dessa butiker var 

energibesparande åtgärder såsom att byta ut gamla kylar och frysar till 

energisnålare alternativ samt ha täta kylrum och byta ut spotlights mot LED-

belysning. Butikerna var också mycket noga med att källsortera och att inte 
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låta ytor stå tomma utan använda allt utrymme. De minskade matsvinn genom 

att skänka mat till olika organisationer, vilket var en aktivitet som engagerade 

alla respondenter på ett personligt plan och de såg en mening i att utföra detta 

arbete. De minskade även priset på varor med kort utgångsdatum. 

 

Motivet till detta hållbarhetsarbete var enligt respondenterna att involvera och 

motivera de anställda samt för att skapa ett större syfte med deras arbete. Enligt 

Arjaliès och Mundy (2013) för hållbarhetsarbete samman anställda kring 

gemensamma värden. Detta stämmer med butiksenheternas engagemang i 

exempelvis arbetet med att minska matsvinn då personalen på eget initiativ 

lade tid på att kontakta organisationer att skänka mat till. 

 

Grossisternas kunder visade inte att de var intresserade av hållbarhetsarbetet. 

Som småföretagare var de stressade och brydde sig inte om de hållbara 

alternativen. Priset på varan var den mest avgörande faktorn, inte att varan var 

hållbar. Kunderna klagade på att hållbara varor var för dyra. Här var 

personalens engagemang viktigt för att informera om varför varan var dyrare. 

Dock såg grossisterna att försäljningen av ekologiska varor ökade då dessa 

exponerades enskilt. Här kunde man se att grossisterna, genom att påverka 

sättet de implementerade hållbarhetsaktiviteten på, kunde påverka sitt 

kundsegment att uppmärksamma dessa produkter. 

 

Enligt Freeman och Reed (1983) kommer organisationer få ta hänsyn till fler 

intressenter och detta kommer att skapa en ökad medvetenhet vad gäller 

hållbarhet. Den ökade medvetenheten har enligt grossisterna ännu inte kommit 

till deras kunder småföretagarna. Dock försöker grossisterna själva informera 

en utökad intressentgrupp gällande hållbarhet genom att påverka sina kunder, 

småföretagarna, till att använda mer hållbara varor på sina restauranger och 

hjälpa sina restauranggäster att få möjlighet att äta hållbart. 
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5.2 Legitimitetsteorin 

För att en organisation ska få legitimitet och kunna upprätthålla sitt rykte så 

måste de kunna kommunicera de aktiviteter de gör ut till allmänheten, och se 

till att dessa stämmer överens med de värden som samhället önskar (Eugénio, 

Lourenco & Morais 2013). Axfood som koncern kommunicerar ut vad de gör 

i sitt hållbarhetsarbete genom sin rapport ”Mat 2030” (Axfood 2018b). Detta 

hållbarhetsarbete utförs kontinuerligt av butiksenheterna som genom sina 

aktiviteter i butikerna upprätthåller det hållbarhetsarbete som utlovats centralt 

och bidrar på så sätt till att deras rykte upprätthålls. 

 

Medarbetarna på operativ nivå som utför hållbarhetsarbetet spelar enligt 

Collier och Esteban (2007) en viktig roll i om organisationerna upprätthåller 

det som utlovats. Alla butikerna i denna uppsats vet vilka hållbarhetsaktiviteter 

som de ska utföra och att de ska göra detta för att bli mer hållbara som 

organisation. Aktiviteter som alla butikerna utför är att minska matsvinn, göra 

energisbesparingar och vara noga med källsortering. 

 

Alla hållbarhetsaktiviteter är enligt butikerna lika viktiga och ska utföras 

kontinuerligt, dock uttalar en grossist att ett extra fokus kan riktas mot 

specifika aktiviteter vid behov. Ett exempel på en sådan aktivitet var när 

grossisterna vid torkan 2018 hjälpte lokala bönder att sälja det svenska köttet. 

Instruktioner för sådana aktiviteter kom då från Axfoodkoncernen.  

 

Att koncernen ser vad som händer i samhället och reagerar på det med att 

skicka ut instruktioner till butikerna med fokuspunkter och aktiviteter stämmer 

in på Deegan och Unermans (2011) forskning. Denna visar att företagen måste 

hålla sig uppdaterade på förändringar i samhällets normer för att anses som 

legitima och tillförlitliga (Deegan & Unerman 2011). Här reagerar 

Axfoodkoncernen fort på samhällets behov gällande en klimatkris och hjälper 
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till genom att skapa kampanjer för att sälja det svenska köttet. Enligt 

forskningen kan detta vara ett sätt för organisationen att skapa legitimitet.  

 

Warshawsky (2016) hävdar att en organisations hållbarhetsarbete kan ses som 

en ny mekanism för att skapa lönsamhet och legitimitet i organisationer. Detta 

stämmer dock inte gällande lönsamheten hos grossisterna då dessa hade svårt 

att övertyga sina kunder om att handla hållbart, såsom ekologiska varor, då 

deras kunder, småföretagarna, i dagsläget inte var speciellt intresserade av 

detta. Dock stämmer det in hos grossisterna gällande legitimiteten. Detta då de 

arbetat mycket med att informera sina kunder om hållbarhet och att kunderna 

då har kunnat uppfatta att de försökt påverka dem angående hållbarhet och på 

detta sätt försökt upprätthålla sin legitimitet. 

 

5.3 Möjligheter och risker 

Vid implementeringen av hållbarhetsarbete på operativ nivå i organisationer 

är det av vikt vad de anställda faktiskt gör då detta arbete kan skapa/ge positiva 

konsekvenser i form av möjligheter eller negativa konsekvenser i form av 

risker. Möjligheter som kan skapas på den operativa nivån på enheterna är ett 

förbättrat operativt arbete, attrahera medarbetare, skapa transparens och ge ett 

bra anseende i samhället (Hespenheide, Pavlovsky & McElroy 2010). 

 

Ett förbättrat operativt arbete kan ses hos Willys där hållbarhetsarbetet bidragit 

till att de butiksanställda blivit mer motiverade till att utföra detta arbete. Enligt 

dem har arbetet med hållbarhet givit deras arbete ett större syfte. De känner att 

de nu gör mer än bara skickar ut varor i butiken. Även Kim på Hemköp har 

sett att de anställda tycker om att ta på sig ansvaret för hållbarhetsarbetet och 

fokusera på det och att det tillför något till deras arbete. Enligt grossist 

Pettersson är hållbarhet något som är viktigt även för honom personligen och 

därför är han positivt inställd till de justeringar företaget gör gällande detta. En 
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medarbetare i samma butik har även hen blivit personligen engagerad i att hitta 

organisationer att skänka matsvinnet till. 

 

Att hållbarhetsarbetet kan attrahera nya medarbetare till butikerna tror alla 

respondenter utom en som inte tror att det påverkar alls. En respondent tycker 

att det ska vara en självklarhet att företagen har hållbarhetsarbete. Det för 

kunden synliga hållbarhetsarbetet i butikerna skapar transparens genom 

skyltning, exponering av hållbara varor och genom att personalen informerar 

om hållbarhet. Att hållbarhetsarbete ger att bra anseende i samhället nämnde 

både Hemköps och Willys respondent, Hemköp att det ger dem ett gott rykte 

och Willys att det bidrar till en bra butiksupplevelse. 

 

Enligt Hansen och Schaltegger (2016) kan en framgångsrik implementering 

av hållbarhetsarbetet även bidra till en differentiering på marknaden. De olika 

butikernas fokus på de olika hållbarhetsaktiviteterna skiljde sig åt, vilket kan 

tyda på ett sätt att försöka differentiera sig på marknaden för att attrahera en 

specifik kundgrupp. Ett exempel på det är grossisternas aktiva arbete med att 

informera sina kunder, restaurangägarna, om sitt hållbarhetsarbete. Detta kan, 

enligt dem, på sikt leda till möjligheter för organisationen då kunderna redan 

vet vart de kan vända sig när deras behov av att arbeta mer hållbart för att 

tillfredsställa sina intressenter ökar. 

 

Risker kan uppstå om hållbarhetsarbetet brister vid implementeringen eller 

helt negligeras. Kunder kan då välja att ta avstånd från företaget och media 

kan ställa företaget i dålig dager vilket kan påverka företagets överlevnad i 

framtiden (Kalender & Vayvay 2016; Hespenheide, Pavlovsky & McElroy 

2010). Våra respondenter gav delade svar på vad de trodde skulle ske om de 

skulle sluta med sitt hållbarhetsarbete. Enligt två respondenter, på Hemköp 

och Snabbgross, skulle ett avslut på det hållbara arbetet vara förödande och att 
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det potentiellt sett skulle göra att de skulle förlora sina kunder och inte kunna 

ha kvar sina butiker. Hemköps respondent sade även att det skulle påverka 

deras rykte som företag då deras kunder nu förväntar sig detta arbete. Två 

grossister ansåg att att det skulle ge kaos gällande den miljöpåverkan det skulle 

skapa, skräpmängden skulle öka mycket. Willys respondent tror inte att det 

skulle påverka så mycket, de skulle hitta nya rutiner.    

 

En risk finns också att brister i hållbarhetsarbetet i en butik skulle kunna 

drabba hela Axfoodkoncernen. Om kunderna skulle uppfatta denna brist skulle 

det kunna bidra till att Axfood som koncern tappar sin legitimitet. Företaget 

skulle då kunna få ett sämre rykte genom att omtalas i media. Butikerna kan 

då tappa kunder med en försämrad försäljning som följd och då finns en risk 

att butikerna inte överlever. Detta hållbarhetsarbete kan påverka hela 

koncernen och är därför en stor fara/risk när företaget är en profil för 

hållbarhet. Det är därför viktigt att hållbarhetsarbetet stämmer överens med de 

riktlinjer som anges från strategisk nivå, då dessa påverkar risken. Styrningen 

är viktig i detta, att man kvalitetssäkrar och kan upptäcka om något inte håller 

måttet. Axfoods butiker i vår empiri visar dock att de alla fem utför de 

hållbarhetsaktiviteter som krävs av koncernen från strategisk nivå och som 

finns specificerade i deras hållbarhetsmål i “Mat 2030” (Axfood 2018b). 

Butikerna rapporterar regelbundet in mått från dessa aktiviteter och på så sätt 

kvalitetssäkrar Axfood att hållbarhetsarbetet utförs enligt koncernens vision 

och mål. 

 

5.4 Styrverktyg 

Vad som blir gjort på operativ nivå samt den bakomliggande orsaken till detta 

arbete påverkas av valet av styrverktyg då det enligt Andersson och Funck 

(2017) används med syfte att få hela organisationen att sträva mot ett 



 

56 

 

gemensamt mål. Vi har inte tillgång till Axfoods nuvarande styrverktyg men 

vi vet att det finns en typ av modell i organisationen för mätning av både 

finansiella och icke-finansiella mått samt att central nivå förmedlar ut vilka 

prioriteringar som ska göras ute på enheterna. I empirin har vi identifierat både 

formella och informella styrverktyg som vi anser kan ha en påverkan på vad 

som görs angående hållbarhetsarbete på den operativa nivån.  

 

5.4.1 Formella styrverktyg 

Enligt Hosoda och Suzuki (2015) är syftet med formella styrverktyg bland 

annat att planera, mäta och utvärdera aktiviteter som sker i företaget. Vi har 

kommit fram till att i arbetet mot hållbarhet används till stor del formella 

styrverktyg inom Axfoodkoncernen. Detta överensstämmer Hosoda och 

Suzukis (2015) forskning som hävdar att formella styrverktyg är nödvändiga 

för att hållbarhetsarbete ska kunna implementeras. Genom planering kan man 

styra anställdas beteende mot en förutbestämd riktning (Malmi & Brown 

2008). Hitchcock och Willard (2008) kom fram till att planering för hållbarhet 

innebär att organisationen fastställer en önskad utveckling för hållbarhet och 

en vision för denna, sedan utformas en plan för hur detta ska genomföras och 

slutligen väljs olika typer av mått ut för att arbetet ska kunna följas upp. Vi 

anser att Axfoods arbetsmetod för hållbarhet överensstämmer med Hitchcocks 

och Willards (2008) riktlinjer. Detta då de bland annat genom “Mat 2030” 

förmedlar ut vilken vision koncernen har för framtiden. För att visionen ska 

kunna uppnås förmedlas det ut en modell med mål för hållbarhet som 

verksamheten ska jobba efter. I Axfood berör denna modell bland annat 

matsvinn, MSC-märkt fisk och skaldjur, ekologiska varor, att all köldmedia 

ska vara utbytt, att bra el ska användas och att de ska källsortera. Hur arbetet 

går följs sedan upp veckovis och det jämförs med hur utvecklingen gått sedan 

samma tid föregående år. 
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Gemensamt för alla butiker var att alla arbetade aktivt med att minska 

matsvinnet. Alla hade eller skulle under 2019 vända sig till lokala 

organisationer för behövande dit osäljbar men fortfarande duglig mat kunde 

skänkas. 

 

Axfood skickar ut riktlinjer till hela organisationen för hållbarhetsarbetet, men 

det är sedan enheterna själva som ansvarar för hur man väljer att arbeta med 

detta. Detta medförde skillnader för hur man i de olika butikerna valde att 

jobba mot hållbarhet. De största skillnaderna fanns mellan de olika typerna av 

butiker då de riktade sig till olika kundgrupper. På Willys till exempel har man 

ett fokus på låga priser och mindre produktsortiment. Där var man inte så aktiv 

i att på operativ nivå påverka försäljningen av det hållbara sortimentet då detta 

inte var något kunderna efterfrågade. Här förlitar man sig mer på att detta 

arbete skulle ske centralt genom att de därifrån påverkar utbudet, prissättning 

och kampanj av dessa varor. På Hemköp däremot som vände sig till en mer 

krävande kundgrupp gällande hållbarhet var man mer aktiv med att lyfta fram 

hållbara varor för att visa kunderna att deras efterfrågan togs på allvar. 

På Snabbgross hade man likt Willys en kundgrupp som primärt inte 

efterfrågade hållbara varor. Och ansåg därför att det var svårt att uppnå de mål 

för försäljning av dessa som koncernen förmedlat ut. Men på Snabbgross valde 

man till skillnad från Willys att aktivt försöka påverka sin kundgrupp att välja 

mer hållbara alternativ genom exempelvis exponering och att informera 

kunderna. 

. 

5.4.2 Informella styrverktyg 

Vi fick uppfattningen att även informella styrverktyg låg bakom 

hållbarhetsarbetet ute i butikerna. Hosoda och Suzuki (2008) hävdar att 

informella styrmedel är viktiga för att få medarbetare engagerade i företagets 

hållbarhetsarbete. Enligt Epstein och Buhovac (2010) står företagskultur och 
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lärande för den starkaste drivkraften bakom integrering av hållbarhetsarbete i 

organisationen. 

 

Informellt styrverktyg i form av lärande har vi identifierat i alla butikerna. 

Genom kunskapsspridning kan en organisation påverka medarbetarnas 

uppfattning av vad som är viktigt (Brunton, Eweje & Taskin 2015). Alla 

nyanställda inom Axfood får en utbildning innan starten av sin tjänst. Genom 

detta har Axfood möjlighet att sprida kunskap om organisationens 

hållbarhetsarbete och på så vis får alla medarbetarna en uppfattning om hur 

viktigt detta arbete är för koncernen. Axfood erbjöd också interna 

ledarskapsutbildningar som även berör hållbarhet. På så vis ökar 

medvetenheten kring hållbarhetsarbete för butikscheferna och 

förutsättningarna för att kunskapen sprids ute på arbetsplatserna stärks 

ytterligare. För att ännu mera stärka kunskapsspridningen har även vissa 

medarbetare fått gå en utbildning inom miljö och hållbarhet med tips på hur 

man exempelvis kan sänka matsvinnet. Efter denna utbildning fick man ta del 

av en prioriteringslista med uppgifter butiken skulle utföra med olika mål som 

skulle följas. 

 

Företagskulturen spelar in vid uppfattningen av vad för beteende som anses 

vara önskvärt och vilket som inte anses vara lika önskvärt samt vad som borde 

eftersträvas (Ax, Johansson & Kullvén 2013). Utifrån vår empiri gör vi 

tolkningen att framförallt Snabbgross genomsyras av en företagskultur som 

lägger stor vikt i den samhälleliga aspekten eller legitimiteten av hållbart 

arbete snarare än att detta arbete skulle leda till en bättre lönsamhet. Ett 

exempel på detta är att våra respondenter i första hand tog upp risken med 

miljömässiga konsekvenser ifall företaget skulle sluta med sitt 

hållbarhetsarbete. På Snabbgross engagerar sig medarbetarna dessutom i att 

informera sina kunder i hopp om att få dem att se värdet i att tänka hållbart 

trots att kunderna i dagsläget inte efterfrågar dessa produkter. Detta anser vi 
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ytterligare styrker vår tolkning att man på Snabbgross lyckats skapa en 

företagskultur som anser att hållbarhet är något som bör eftersträvas i 

samhället i stort. Ett tredje exempel på att Snabbgross har en företagskultur 

som genomsyras av hållbarhet kan man även tolka i fallet när en medarbetare 

tagit eget initiativ i att kontakta lokala välgörenhetsorganisationer dit 

överbliven mat kan skänkas. Detta tyder på att det finns en företagskultur som 

bidrar till motivation och eget engagemang för hållbarhetsarbete. 

 

Enligt Kalender och Vayvar (2016) kommer implementering av nya system att 

påverka företagskulturen. Att Axfood lägger mycket resurser på att utbilda sin 

personal om hållbarhet skulle kunna påverka företagskulturen. Ett exempel är 

den miljö och hållbarhetsutbildning som flera av våra respondenter gått i 

samband med att miljöarbetet skulle implementeras i butikerna. Denna 

utbildning ledde enligt en respondent till ett ökat ansvarstagande gentemot 

företaget. En respondent uttryckte även att denne påverkats starkt av vad hen 

fick lära sig under utbildningen. Utbildningen han ha bidragit till ett ökat 

engagemang och motivationen kring hållbarhetsarbete och skulle kunna ha 

påverkat företagskulturen. 

 

Länsiluoto och Jävenpää (2010) tar upp att man genom att välja mått för 

hållbarhet som överensstämmer med den rådande företagskulturen så kommer 

integrering av hållbarhetsarbetet att underlättas. Hur måttet för matsvinn 

används anser vi kan vara ett exempel på hur Axfood använder rådande 

företagskultur till att påverka integreringen av hållbarhet. Måttet för matsvinn 

har butikerna möjlighet att påverka genom att skänka överbliven mat till 

behövande. Detta bidrar till ökad legitimitet snarare än ekonomisk vinning. 

Hade företagskulturen varit mer vinstdriven hade faktumet att skänka bort 

överbliven mat enligt Länsiluotos och Jävenpääs (2010) forskning då inte fått 

lika stort genomslag då det inte bidrar till ökad finansiell prestanda. 
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6 Slutsats  

6.1 Vad väljer livsmedelsbutiker att göra gällande hållbarhetsarbete 

med de koncerngemensamma strategierna som grund? 

Vi kom fram till att de största satsningarna för hållbarhet som gjordes ute i 

butikerna var att minska matsvinnet genom att skänka mat till välgörenhet och 

sänka varor med kort datum. Detta stämmer överens med Axfoods plan för 

hållbarhetsarbete (Axfood 2018a). I butikerna arbetar man även med allmänna 

miljövänliga handlingar såsom att man källsorterar och har miljömärkt el som 

används sparsamt. 

 

Vi upptäckte att vad som gjordes gällande hållbarhetsarbete på operativ nivå 

skilde sig mellan de olika butikerna beroende på vilken kundgrupp de vände 

sig till. Willys har en lågprisprofil med hållbarhetsfokus där efterfrågan av 

hållbarhetsarbete inte är det primära hos konsumenterna. På Willys väljer man 

istället att erbjuda hållbara varor till ett lågt pris. Detta skulle kunna påverka 

intressenternas köpbeteende, till att välja hållbara varor trots att de egentligen 

inte efterfrågar dessa. Att erbjuda hållbara varor stämmer mer med Axfoods 

vision än att det efterfrågas av konsumenterna. Resultat står i kontrast till 

Bansal och Roth (2000) som anser att motiven bakom hållbarhetsarbete i 

organisationer bottnar i intressenternas krav. Vårt resultat visar att på Willys 

erbjuder man hållbar mat till nytta för kunden snarare än att det görs utifrån 

kundens krav. 

 

Hemköps kundgrupp består till skillnad från Willys av medvetna konsumenter 

som efterfrågar hållbara varor. I Hemköps butiker arbetar man därför både 

med att följa Axfoods riktlinjer för hållbarhetsarbete och att möta kundernas 

krav genom att lyfta fram ekologiska, närproducerade och vegetariska varor 

då detta efterfrågas av kunderna. Detta står i relation till flera forskares bild av 
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att intressenter kan påverka hållbarhetsarbetet (Arjaliès & Mundy 2013; 

Hörisch, Freeman & Schaltegger 2014). 

 

På Snabbgross, vars kunder består av företagare, använde butikerna sin 

position till att bidra till att påverka samhället och dess syn på 

hållbarhetsarbete. Mycket engagemang lades ner på att informera kunderna 

om mer hållbara varor. Detta då dessa inte efterfrågades i dagsläget av 

kunderna, som själva var företag med vinstmaximering i fokus. Detta gjordes 

för att man på Snabbgross ansåg att deras kunder i framtiden skulle behöva 

efterfråga mer hållbara varor på grund av att restaurangernas intressenter 

troligen skulle efterfråga mer fokus kring hållbarhet i framtiden. När den 

dagen kommer ska Snabbgross vara redo. Snabbgross arbete med att 

tydliggöra kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet anser vi även skulle 

kunna påverka restaurangägares intresse att själva skapa en miljöprofil i sina 

verksamheter. Om restaurangerna blir mer fokuserade på hållbarhet kan det 

möjligen leda till en ökad medvetenhet hos deras intressenter. Detta skulle i 

sin tur kunna leda till att restauranggästerna också ökar sina krav på hållbarhet. 

Ett annat exempel på hur man på Snabbgross arbetade med samhällspåverkan 

är då Snabbgross i Visby tog upp att Axfood under Almedalsveckan var aktiv 

i att öka medvetenheten kring hållbarhet hos både politiker och restauranger. 

 

Alla butikerna arbetade i enlighet med Axfoods riktlinjer för hållbarhetsarbete 

vilket ökar organisationens förmåga att övertyga allmänheten om att den 

miljöprofil som koncernen förmedlar ut till omvärlden är genuin. Enligt 

Eugénio, Lourenco och Morais (2013) medför detta att Axfood ökar sin 

legitimitet. I och med att Axfood utmärker sig med att ha en stark 

hållbarhetsprofil så är det av stor vikt att hållbarhetsarbetet också 

överensstämmer med vad koncernen utlovar. Skulle någon enhet brista i detta 

arbete skulle det kunna medföra stor skada på hela koncernen. 
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Att hållbarhetsarbetet skiljer sig så mycket mellan Willys och Hemköp kan 

diskuteras utifrån vissa etiska aspekter. Vårt resultat pekar på att det i dagsläget 

kan vara en socioekonomisk fråga där olika samhällsgrupper har olika 

möjligheter att handla hållbart. Hemköp är placerat i stadskärnor och riktar sig 

mer till välbärgade, kunniga kunder som ställer vissa krav på produkter 

rörande hållbarhet. Varor gynnsamma ur ett hållbart perspektiv erbjuds och 

lyfts fram vilket underlättar för dessa kunder att handla hållbart. På Willys 

erbjuds hållbara produkter. Vilket genom marknadsföring och olika kampanjer 

förmedlas ut från central nivå. Men på operativ nivå arbetar man inte lika 

aktivt med att förmedla ut och informera kunderna om hållbara varor som på 

Hemköp. Willys primära fokus ligger i att erbjuda låga priser vilket möjligen 

kan medföra att viss service prioriteras bort. 

 

6.2 Med vilket fokus utförs detta valda hållbarhetsarbete i butikerna? 

Vi har kommit fram till att motivationen bakom hållbarhetsarbetet grundar sig 

i att upprätthålla företagets legitimitet. Arbetet mot hållbarhet, enligt vår 

empiri, är inte alltid det mest vinstdrivande alternativet eller det alternativ som 

efterfrågas. Våra respondenter som arbetade inom Axfood Snabbgross, vars 

kunder inte alltid var speciellt intresserade av de hållbara alternativen, har även 

då det inte är det mest vinstdrivande alternativet, valt att utbilda sitt 

kundsegment för att förhoppningsvis få dem intresserade av hållbarhet. Detta 

indikerar att den bakomliggande faktorn till hållbarhetsarbetet inte är vinst 

utan ansvaret gentemot samhället, vilket i sin tur även kan öka företagets 

legitimitet. 

 

Empirin indikerar att det finns en medvetenhet inom företaget att de förbereder 

sig för en förändring inom vad som anses legitimt. Enligt vår empiri ser vi att 

Axfood har en bra kongruens mellan företagskulturen och hållbarhetsmålen 

och det är därför som medarbetarna på operativ nivå lägger stort fokus på 
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hållbarhetsarbetet. Företagskulturen har skapat en arbetsplats som prioriterar 

det hållbara arbetet och är en viktig del av medarbetarnas dagliga arbete. 

 

6.3 Forskningens bidrag 

FN:s jordbruksorgan poängterar att livsmedelsbranschen måste producera 60 

procent mer livsmedel än vad som gjordes 2007 men samtidigt som de måste 

minska sin klimatpåverkan (Bengtsson et al. 2016). Den utmaningen står nu 

livsmedelsbolagen framför, vilket betyder att de måste göra stora förändringar 

för att uppnå det målet. Axfood har visionen att vara branschledande inom 

hållbarhetsarbete och har tagit på sig att de 2020 ska vara ett klimatneutralt 

företag. Genom att analysera Axfoods faktiska arbete kan vi få förståelse för 

vad livsmedelsbolag behöver göra för att kunna arbeta mer hållbart. Då 

branschen står inför stora utmaningar kan denna forskning vara en riktlinje för 

hur olika arbetsuppgifter borde implementeras för att tackla denna utmaning. 

 

Genom att titta på den operativa nivån och vad cheferna på de enheterna 

faktiskt gör för att bidra till ett mer hållbart arbete så har vi kartlagt något som 

Hörisch och Schaltegger (2017) anser det inte finns nog forskning kring. 

Genom att söka efter en större förståelse om hållbart arbete inom en 

livsmedelskoncern har vi identifierat viktiga arbetsuppgifter och åtgärder som 

kan vara relevanta att implementera för andra livsmedelsbolag som också 

måste tackla denna nya utmaning som branschen står inför. Dessutom har vi 

belyst vad chefer på olika enheter gör för att bidra till att deras arbetsplats 

kommer fram till de mål som den strategiska nivån sätter upp. Vi har även 

identifierat viktiga skillnader som chefer på olika enheter behöver ta i 

beaktande när de jobbar med hållbarhet. När ett företag som Willys, som är en 

lågprisbutik, jobbar med hållbarhet så är det mer den centrala enheten som 

kommunicerar budskapet gentemot kunderna genom reklam och kampanjer 

medan den operativa verksamheten väljer att fokusera på helhetsupplevelsen 
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och bilda den bästa butiken för kunderna. Hemköp som finns i stadskärnorna 

och positionerar sig mot ett annat segment lägger ner mer tid för att utforska 

behoven som finns i butiken för att sedan utforma butiken på det sätt kunderna 

verkar uppskatta mest. Detta betyder att olika bolag behöver olika 

tillvägagångssätt för att hantera arbetet och detta måste tas i beaktande vid 

utformningen. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt förslag till fortsatt forskning är att vidare undersöka hur olika 

Axfoodbutiker anpassar sig efter sitt segment på marknaden. Vad vi kunde se 

från våra respondenter var att de anpassade sig efter sina kunders behov och 

efterfrågan även då de samtidigt skulle följa centrala beslut. Vi påstår oss se 

tre faktorer som kan påverka hur en butik väljer att arbeta; kundkategori, ort 

och fokuspunkter. Vi kunde från våra respondenter se att de i någon mån 

beaktade dessa faktorer när de utformade sitt arbete och i hur de valde att 

implementera centrala beslut. Vi ser det därför som intressant att djupare 

studera detta på flera olika Axfood butiker runt om i Sverige för att se hur 

butikerna anpassar strategiska beslut efter sina behov och även efter sina 

kunders behov. 
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Egna källor 

Tabell 1, Intervjuer med respondenter (Källa: egen) 

Intervjuperson 1 Anonym (”Kim”), [2018-12-14] 

Intervjuperson 2 Anonym (”Robin”), [2018-12-11] 

Intervjuperson 3 Ann-Sofie Rydberg, [2018-12-12] 

Intervjuperson 4 Anonym (”Alex”), [2018-12-12] 

Intervjuperson 5 Jan-Erik Pettersson, [2018-12-13] 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Forskningsfråga: Vad görs på operativ nivå gällande hållbarhetsarbete och 

mot vilken grund utförs detta arbete? 

Inledning 

•  Går det bra att spela in intervjun? 

•  Berätta lite om vilka vi är och vad studien handlar om 

•  Fråga om respondenten vill vara anonym 

•  Informera om att en utgåva kan skickas innan publicering 

Frågor rörande intervjupersonen 

• Hur länge har du jobbat i företaget? 

• Vilken roll har du i företaget? 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

Hållbarhet 

• Hur har du märkt av att ni jobbar med hållbarhet? 

Intressentteorin 

• Hur märker du på era kunder eller folk generellt i samhället att 

de vet om att ni har hållbarhetsarbete? 

Legitimitetsteorin 

• Vad vet du om Axfoods hållbarhetsmål? 

• Vad vill företaget fokusera på i sitt hållbarhetsarbete? 

• Tror du att din arbetsplats ses som mer attraktiv då företaget 

jobbar aktivt med hållbarhet? 

Möjlighet och risker 

• Vad skulle kunna hända om ni slutade med detta 

hållbarhetsarbete? 
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Balanserat styrkort 

• Axfood har satt upp mål för minskning av matsvinn, hur arbetar 

du med detta? 

• Ett mål Axfood har är att sälja mer hållbara varor, hur arbetar 

ni med detta?  

Med kampanjer, rabatter etc.? 

• Hur har din/dina chefer visualiserat målen för er verksamhet? 

Är det något mål som prioriteras? 

• Har du under din anställning fått någon utbildning? Vad för 

slags utbildning var det och hur påverkade det ditt arbete? 


