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Titel: Hållbar utveckling inom detaljhandeln – En fallstudie av Beijer 

Byggmaterial AB och Åhléns AB. 

 

Bakgrund: Ett detaljhandelsföretags arbete med hållbar utveckling skulle 

kunna förbättra villkoren i produktionsleden. De kan säkerställa att villkoren i 

leverantörskedjan inte bidrar till miljöförstöring eller kränker mänskliga rät-

tigheter. Ett detaljhandelsföretags arbete inom hållbarhet skulle kunna möta 

kunders krav på att produkter är tillverkade under miljömässiga och anstän-

diga sociala villkor. Ett företag som arbetar med hållbar utveckling skulle 

kunna öka lönsamheten och konkurrenskraften på olika sätt. En hållbarhets-

strategi skulle kunna minska risker för negativ publicitet som påverkar ima-

gen. Det skulle också kunna leda till ett starkare varumärke.  

 

Syfte: Att öka förståelsen inom ämnet hållbar utveckling och bidra till kun-

skap inom området. Ämnesområdet är aktuellt för detaljhandelsföretag att ta 

hänsyn till då konsekvenserna av miljöproblemen gör sig påminda.  

 

Metod: Uppsatsen består av fallstudier av två företag inom detaljhandeln. En 

kvalitativ forskningsmetodik med en abduktiv forskningsansats har använts. 

Insamlingen av data har skett genom kvalitativa intervjuer med ett av fallfö-

retagen och en hållbarhetsredovisning i det andra fallet.  

 

Resultat, slutsatser: I studien presenteras en rad skäl till varför hållbar ut-

veckling är viktigt att ta hänsyn till för detaljisterna. Det är viktigt att beakta 

hållbarhetens tre målklasser, leverantörskedjan, sortiment och styrning samt 

anställda och konsumenter. Detta för att kunna skapa en strategi över hur 

detaljhandelsföretag ska kunna arbeta med hållbar utveckling för att nå lön-

samhet och konkurrensfördelar.   
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1 INTRODUKTION 
 

Det inledande kapitlet innehåller bakgrund och motiveringar till varför det ämne som 

studerats är viktigt. Därefter följer problematiseringen vilken utgör underlaget för pro-

blemformuleringen. Avslutningsvis presenteras syftet till studien.  

 

1.1 Bakgrund  
 

Hållbarhet som begrepp samt hur hållbarhetsutveckling sker i praktiken har under de 

senaste åren blivit mer uppmärksammat av företag och konsumenter. Detta har medfört 

att det är ett relevant område för företag att arbeta med (Kellner et al., 2012). Vidare har 

konsumenterna attraherats av etiska aspekter som Fairtrade och andra tankar på miljö, 

tack vare de miljömässiga problem som blivit allt mer tydliga och allvarliga, vilket i sin 

tur bidragit positivt till hållbarhetsutveckling och CSR-tänkande i företag. CSR blir vik-

tigare i företagens vardag då företag i hela världen arbetar över landsgränser (CSR-

kompassen). Detaljhandeln är idag ett av de snabbast växande yrkesområdena (Fred-

riksson & Fuentes, 2011). Konsumtionskulturen som råder kritiseras starkt och som ett 

svar på kritiken har en mängd miljövänliga strategier börjat implementeras. Synen på 

handel, ekonomi och konsumtion håller på att förändras då ett ökat intresse för etik, 

ekologi och socialt ansvar utvecklats.  

 

Produktion, transport och konsumtion av dagligvaror och andra produkter leder till av-

fallsproblem och till omfattande utsläpp av växthusgaser vilka bidrar till global upp-

värmning som kan få förödande konsekvenser (Handelns utvecklingsråd, 2010). Företag 

i svenska detaljhandeln har uppmärksammat detta och försöker hitta en bra ansats till att 

arbeta med hållbar utveckling eller Corporate social responsibility (CSR) (Kellner et 

al., 2012).  CSR innebär att företag tar ett ansvar gällande miljömässiga och sociala 

aspekter utöver det som är lagstadgat. Vissa detaljhandelsföretag har också formulerat 

en hållbarhetsredovisning som de delger sina kunder för att visa dem att de tar ansvar 

(ahlens.se). 
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“[. . .] sustainable development depends upon a positive interaction between economic 

and social development, and environmental protection, to balance the interests of this 

and future generations” (Kellner et al., 2012:321) 

 

Hållbarhet innefattar, enligt Triple Bottom Line modellen av Elkington (1998), en eko-

nomisk, en miljömässig och en social dimension (Kellner et al., 2012). Modellen under-

stryker också att det råder ett beroendeförhållande mellan dessa olika dimensioner.  

 

 

Figur 1.1 Egen modell med inspiration från Kellner et al. 2012 

 

CSR innehåller de sociala och miljömässiga aspekterna inte de ekonomiska. Begreppet 

innebär att företag, utöver lagkrav, tar ett socialt ansvar och engagerar sig i samhällsut-

veckligen (svensknaringsliv.se). Hållbarhetsutveckling har definierats som det arbete 

som görs för att värna om människor, generationsöverskridande välfärd, produktivitet 

och elasticitet i ett ekonomiskt system (O’Hara, 1998).  De aktiviteter som ingår i ett 

sådant arbete kan innebära att företag kräver att leverantörer tar hänsyn till mänskliga 

rättigheter och genom ett samarbete med leverantörer förbättrar sociala och miljömäss-

iga förhållanden (CSR-kompasen). Detaljhandlare spelar en viktig roll i leverantörsked-

jan eftersom de är mellanhanden mellan konsument och producent (Kellner et al., 

2012). Detaljister hanterar därför konsumenten direkt vid produktrelaterade kriser. Där-

för ligger det i deras intresse att bevara ett hållbart beteende i leverantörskedjan. Föl-

Hållbarhet 

Ekonomisk 

Miljömässig 

Social 
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jande motiveringar är de huvudsakliga anledningarna till varför det är viktigt att studera 

hållbarhet som ämne inom detaljhandeln: 

 

(1) Ett detaljhandelsföretags arbete med hållbarhet skulle kunna förbättra villkoren som 

existerar i produktionen (CSR-kompassen). Det vill säga att de kan säkerställa att vill-

koren inte bidrar till miljöförstöring i sin leverantörskedja eller kränker mänskliga rät-

tigheter och på det sättet bidra till en positiv hållbarhetsutveckling. 

  

(2) Förändring i konsumentbeteende, ökat intresse av socialt ansvar och den mer inten-

siva konkurrensen i leverantörskedjan har medfört ett större intresse inom ämnet hållbar 

utveckling för företag (Kellner et al., 2012). Ett detaljhandelsföretags arbete inom håll-

barhet skulle på detta sätt kunna möta kunders krav på att produkter är tillverkade under 

miljömässiga och anständiga sociala villkor (CSR-kompassen). Det skulle kunna säker-

ställa kunders förväntningar och de krav som finns på ett företag.  

 

(3) Ett ytterligare argument är att ett företag som arbetar med hållbar utveckling skulle 

kunna öka sin lönsamhet på olika sätt (CSR-kompassen). Ett detaljhandelsföretags sam-

arbete med exempelvis sina leverantörer skulle kunna bidra till minskade kostnader ge-

nom ett gemensamt samarbete för att förbättra sociala frågor och miljöfrågor. Detta 

skulle kunna leda till en stark relation som kan resultera i minskad resursförbrukning 

och ökad produktivitet. Samarbetet skulle också kunna leda till bättre kvalitet och att 

företag utvecklar mer hållbara produkter samt att ett företag kan skapa högre lönsamhet 

och en starkare konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter (CSR-Kompassen).   

 

(4) Om samhället fortsätter att förbruka energi och utnyttja jordens naturliga resurser 

utan någon form av återvinning kan det leda till ökade miljömässiga problem (Ikerd & 

Stuteville, 2009). Vissa samhällen välkomnar inte företag som riskerar att skada deras 

livskvalitet eller påverka den på något negativt sätt (Setthasakko, 2007). Detta kan vara 

viktigt att ha i åtanke när detaljhandlare utformar sina företag och sättet de arbetar. Ett 

hållbarhetstänk inom ett företag skulle kunna minimera risker för negativ publicitet som 

påverkar ett detaljhandelsföretags image (CSR-kompassen). Det skulle också kunna 

leda till ett starkare varumärke vilken genererar nya marknadsmöjligheter då allt fler 

investerare och långivare inkluderar ett företags hållbarhetsarbete i sina bedömningar.     
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1.2 Problematisering 
 

Under de senaste årtiondena har en mer omfattande globalisering växt fram (Handelns 

Utvecklingsråd, 2010). Globaliseringen har bidragit till mer transporter då konsumtion 

och produktion ofta ligger långt ifrån varandra geografiskt. Bristande effektivitet och 

miljömedvetenhet i leden såsom svinn från producent till konsument är slöseri med re-

surser. Alla dessa brister påverkar lönsamheten och miljön utan att det varken gynnar 

producenter, konsumenter eller detaljhandlare. 

 

Nästkommande generation förlitar sig på att miljömässiga och naturliga resurser finns i 

ett framtida samhälle. Därför är det viktigt att bevara och skydda dessa resurser, till ex-

empel skogslandskap och grundvatten. På grund av att aktörer i en leverantörskedja ofta 

är bundna till att använda naturresurser som skogsområden och vattendrag, kan de bidra 

till skövling av skog och föroreningar i vatten vilket ger en negativ effekt på miljön 

(Setthasakko, 2007). Samt bidrar företag till utsläpp genom till exempel användning av 

fossila bränslen vilket också har en negativ inverkan på naturen och människorna runt 

omkring. 

 

Problem uppstår också för de företag som inte ägnar mycket tid åt hållbarhetsfrågor då 

en konkurrenssituation utvecklas mellan producenterna i leverantörskedjan där detalj-

handlaren har makten att välja den producent som den implementerade standarden pas-

sar in på (Kellner et al., 2012). Andra problem som kan uppstå i leverantörskedjan är att 

detaljhandlaren inte har kontroll över leverantörernas leverantörer och resten av leden 

då oetiska förhållanden kan förekomma (Ikerd & Stuteville, 2009).  

 

Många producenter i utvecklingsländer har begränsade resurser och svårt att synas på 

världsmarknaden (fairtrade.se). För att de ska kunna ta plats på marknaden tvingas de 

sänka sina priser och kraven på arbetsförhållanden. De behöver också sälja sina produk-

ter via fler mellanhänder vilket minskar förtjänsten för dem själva. Många människor 

får därmed inte tillräckligt betalt för att kunna försörja sin familj. När människor inte 

kan göra detta finns inget utrymme för att utveckla lokalsamhället. Det finns en ökad 

press på företag att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder 

(svensknaringsliv.se).  

 



11 

 

 

Varor och tjänster ger under hela sin livscykel upphov till miljöpåverkan (natur-

vardsverket.se). Svenska inköpare tar inte hänsyn till den miljöpåverkan de produkter de 

köper in har utan de arbetar istället främst mot ett lågt inköpspris och en bra kvalitet 

(Ingebrigtsen & Jakobsen, 2006). Det tankesätt som traditionellt finns idag i många fö-

retag ligger i att vinstmaximera vilket inte gynnar hållbarhetstänkande (Setthasakko, 

2007). Konsumenter tenderar att bry sig mycket om miljöfrågor men när det väl kom-

mer till köpbeslutet får deras egen ekonomi avgöra.  

 

Att interagera hållbarhet i en ekonomisk välfärd är svårt då det finns många faktorer att 

ta hänsyn till (O’Hara, 1998). Att fokusera på allmänhetens bästa är en viktig faktor vid 

hållbarhetstänkande. Företag spelar en viktig roll för att bidra med ett effektivt använ-

dande av resurser som möter mänskliga behov samtidigt som en överensstämmelse med 

hållbar utveckling ska finnas (Ingebrigtsen & Jakobsen, 2006). Det är inte en lätt upp-

gift att ändra ett gemensamt beteende som företag och samhälle har på grund av att 

vissa anser att arbetet med hållbarhet går emot företagkulturen som oftast baseras på att 

skapa höga vinster (Setthasakko, 2007).  

 

Det finns många faktorer för företag och individer att ta hänsyn till när det gäller hållbar 

utveckling. Företag påverkar mycket och har från omgivningen krav på att information 

gällande hållbarhet finns.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur arbetar detaljhandelsföretag med hållbar utveckling för att skapa en hållbar 

strategi när det gäller konkurrensfördelar och lönsamhet? 

 

1.4 Syfte 
 

Vårt syfte med att studera hållbarhetsutveckling och CSR är att öka förståelsen för håll-

bar utveckling och att bidra till kunskap inom området. Det är ett ämnesområde som blir 

mer och mer aktuellt för detaljhandelsföretag att tänka på då ekonomiska, miljömässiga 

och etiska aspekter tas mer hänsyn till idag eftersom konsekvenserna gör sig påminda i 

form av miljöproblem, brister i mänskliga rättigheter och en ökad medvetenhet hos 

människor.  Uppsatsen bygger på beskrivning och analysering av ämnet men innehåller 

också rekommendationer.  
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2 METODIK 
 

I metodikkapitlet presenteras valet av de metoder som använts vid framställningen av 

uppsatsen. En beskrivning av vilken typ av forskningsstudie som använts och vilken ve-

tenskaplig ansats som valts presenteras. Tillvägagångssätt, datainsamling och presen-

tation av fallföretag redogörs. Avslutningsvis kommer uppsatsens validitet och reliabili-

tet att diskuteras.   

 

2.1 Undersökningsmetodik 
 

Genom olika metoder skapas ett underlag till empiri och analys och för att kunna svara 

på forskningsfrågan vilken lyder:  

 

Hur arbetar detaljhandelsföretag med hållbar utveckling för att skapa en hållbar 

strategi när det gäller konkurrensfördelar och lönsamhet? 

 

Genom litteratur och artiklar kring ämnet hållbar utveckling och CSR genereras en teo-

retisk förståelse för ämnet och skapar en teoretisk bild av hur företag kan arbeta med 

detta i sin organisation och i sina leverantörsled. Genom en empirisk studie granskas 

fallföretagens arbete med hållbar utveckling. 

 

Bryman och Bell (2010) menar att fallstudier ofta förknippas med en kvalitativ metod. 

Då ostrukturerade intervjuer, observationer av fallen eller liknande anses ha ett bra ut-

fall eftersom forskare vill göra en intensiv och detaljerad granskning. Författarna menar 

också att i en fallstudie kombineras många olika kvalitativa metoder vilket medför att 

forskaren inte förlitar sig för mycket på en metod. När fallstudier utförs måste de besk-

rivas på ett sätt som skiljer studien från andra angreppssätt då i princip alla undersök-

ningar kan uppfattas som en fallstudie. Insamlingen av data sker utifrån den teoretiska 

grunden genom teoretiska frågeställningar. 

 

2.1.1 Kvalitativ metodik 

 

En kvalitativ metodik används i uppsatsen då den passar väl ihop med fallstudier (Bry-

man & Bell, 2010). Vid kvalitativ forskning ska forskaren försöka förstå och analysera 

helheter och skaffa sig en djupare kunskap än i den kvantitativa metoden som främst 
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baseras på siffror (Patel & Davidsson, 2003). Den kvalitativa forskningsmetoden är 

mindre regelstyrd i jämförelse med den kvantitativa (Bryman & Bell, 2010). Patel och 

Davidsson (2003) förklarar att kvalitativ forskning inriktar sig på ”mjuka” data som till 

exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, vilket följer syftet då empiri sam-

lats in genom kvalitativa intervjuer.    

 

En viktig skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik är att under en 

kvalitativ metodik är det praktiskt att göra löpande analyser av det insamlade materialet 

medan det i en kvantitativ metod oftast är vanligare att bearbeta materialet först när det 

är insamlat (Patel & Davidsson, 2003). Fördelen med att göra löpande analyser, som i 

en kvalitativ forskningsmetodik, är att man har material och intervjuer i färskt minne 

samt att det går att upptäcka nya spår och tillvägagångssätt under vägen som berikar 

undersökningen. Då intervjuer skett i omgångar och bearbetats efterhand stödjer detta 

valet av kvalitativ metodik. 

 

En stor del av den kvalitativa forskningen utgår ifrån att pröva teorin under forskning-

ens gång (Bryman & Bell, 2010). Detta följer vårt syfte då vi utgår ifrån teori och testar 

den under forskningens gång genom den empiri som insamlas från fallföretagen. Kvali-

tativ forskning har också en tonvikt på processer. Det viktigaste är ett intresse av att 

beskriva hur händelseförlopp och mönster utvecklas på sikt. Metodval och forsknings-

ansatser formuleras för att de som läser rapporten måste kunna tro på hållbarheten i och 

betydelsen av de tolkningar som beskrivs (Bryman & Bell, 2010).  

 

2.2 Abduktion 
 

Vårt uppsatsarbete sträcker sig över tio veckor under våren 2012. Under denna tid har vi 

undersökt forskningsfrågan genom teori för att också göra en empirisk undersökning av 

företagen Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB vilka är de fallföretag som valts. Vi 

har valt ett abduktivt tillvägagångssätt då utgångspunkten är teori och att testa denna på 

fallföretagen för att sedan utveckla den.   

 

Kombinationen av en induktiv och en deduktiv ansats kallas för en abduktiv ansats och 

det innebär att man utifrån en viss mängd empiri formulerar en teori och sedan prövar 

denna teori ute i verkligheten (Patel & Davidsson, 2003). Detta gör att den ursprungliga 
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teorin kan utvecklas eller uppdateras för att bli mer generell. Skillnaden som är grund-

läggande mellan deduktiv och induktiv ansats är att den deduktiva ansatsen är en pröv-

ning av teorier medan en induktiv ansats genererar nya teorier (Bryman & Bell, 2010).   

 

Deduktion Induktion Abduktion 

 

 

 

 

 

 

 

Verklighet 

Figur 2.1 Patel & Davidsson (2003:25) 

 

Den här modellen förklarar relationen mellan teori och verklighet kopplat till de tre an-

satserna deduktion, induktion och abduktion. Teorier som genereras ska jämföras med 

den empiri som utvinns genom undersökningar. Detta genom att undersöka hur två de-

taljhandelsföretag arbetar med hållbar utveckling. Anledningen är att vi vill undersöka 

om de teorier som påträffas används av fallföretagen eller om deras arbete sker på ett 

annat sätt.  

 

2.3 Forskningsprocess 
 

Vi har genom en litteraturstudie kommit fram till en forskningsfråga. Därefter byggs 

uppsatsen upp av olika delar. Dessa är teoretiska källor från litteraturstudien, empiriskt 

material i form av kvalitativa intervjuer och annat material från dessa intervjuer samt en 

hållbarhetsredovisning. Dessa delar ska sedan knytas samman i en analys där empiri och 

teori kopplas samman. Avgränsning har skett genom att ta två fallföretag i Sverige och 

undersöka hur de arbetar med hållbar utveckling och CSR. 

 

2.3.1 Ämnesval 

 

I uppsatsen har vi valt att undersöka CSR och hur två detaljhandelsföretag i två olika 

Teori Teori Teori 2 
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branscher arbetar med hållbar utveckling. Konkurrensfördelar och lönsamhet gällande 

hållbarhetsarbete i detaljhandelsföretag ska studeras samt eventuella fördelar och nack-

delar med ett sådant arbete. Vårt intresse för ämnet hållbar utveckling finns då vi upp-

märksammat ämnesområdet som viktigt för framtiden men vi har inte erhållit någon 

kunskap kring det i de kurser vi har läst. Vi vill genom den här studien öka förståelsen 

för hållbar utveckling inom detaljhandelsföretag eftersom vi tror att det är och kommer 

att bli ännu viktigare. 

 

2.3.2 Fallföretag 

 

Fallstudien består av två företag vilka är Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB. Stu-

dien skall bestå i att se hur de arbetar med hållbar utveckling, främst CSR, då inrikt-

ningen mest är miljömässigt ansvar och socialt ansvar. De båda är detaljhandelsföretag 

vilka ingår i etablerade kedjor i Sverige men i två helt skilda branscher. Detta för att 

skapa en intressant diskussion kring ämnet hållbar utveckling. Det ger också en bredare 

bild av hur detaljhandelsföretag kan arbeta med dessa frågor. Åhléns är ett av företagen 

i Sverige som har gröna strategier. Till exempel har de ett samarbete med Myrorna an-

gående återanvändning av produkterna (Fredriksson & Fuentes, 2011). Fallföretagen 

presenteras nedan genom kort bakgrundsfakta.  

 

Beijer Byggmaterial AB är en av Sveriges största rikstäckande bygghandelskedjor (bei-

jerbygg.se). Idag finns företaget på 66 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i 

söder. Kundgrupperna är stora och små byggföretag samt privatpersoner. Företaget om-

sätter cirka fem miljarder kronor och har 1 300 anställda. Vi har valt att intervjua tre 

personer angående hur Beijer Byggmaterial AB arbetar med hållbar utveckling. Dessa 

är två miljösamordnade och en butikschef. Dessa presenteras nedan: 

 

Marie Gunnarsson, butikschef, Beijer Byggmaterial AB i Färjestaden. 

Martin Nilsson, miljösamordnare/kökssäljare, Beijer Byggmaterial AB i Färjestaden. 

Christian Thuresson, miljösamordnare/butikssäljare, Beijer Byggmaterial AB i Kalmar. 

 

Åhléns AB grundades år 1899 och har 76 varuhus i Sverige samt trettio butiker i Norge 

(Åhléns, 2010). Åhléns erbjuder idag kunden ett av nordens starkare varumärken i en 

mix av moderiktiga och prisvärda produkter inom skönhet och hem. Åhléns var från 
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början ett postorderföretag men idag finns butiker i hela Sverige. Antalet anställda års-

skiftet 2010/2011 var 2 720 stycken och de hade under året en omsättning på 4 697 mil-

joner kronor. Vi har valt att ta del av Åhléns hållbarhetsredovisning för att skapa oss en 

bild över hur företaget arbetar med hållbar utveckling och CSR.   

 

2.3.3 Datainsamlingstekniker  

 

Kvalitativa intervjuer ska utföras på ett av fallföretagen. Kvalitativa intervjuer har en 

låg grad av standardisering då frågorna ger personen som intervjuas utrymme att svara 

fritt (Patel & Davidsson, 2003). Detta gör att svaren vid kvalitativa intervjuer inte kan 

standardiseras utefter modeller eller alternativ. Denna typ av intervjuer används i under-

sökningen eftersom det ges utrymme att ställa frågor vid olika tillfällen och utan ett 

strikt frågeformulär. Detta kommer bidra till att mycket information utvinns av frågorna 

tack vare möjligheten att ställa spontana följdfrågor.  

 

Kvalitativa intervjuer kan också bidra till att den empiriska informationen som utvinns 

sker i en process med återkommande kontakter. För att ta del av lämpligt empirimaterial 

som besvarar frågan om hur företag kan arbeta med samt påverkas av hållbar utveckling 

kommer intervjuer med personal på Beijer Byggmaterial att utföras. Detta görs då in-

formationen på deras hemsida inte var tillräcklig för att en uppfattning om hur de arbe-

tar med hållbar utveckling skulle kunna bildas. Åhléns presenterar en hållbarhetsredo-

visning på sin hemsida därifrån det empiriska materialet kommer. Därför kommer ingen 

intervju att genomföras med detta företag.  

 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer och ta del av en hållbarhetsredovisning samt 

eventuella riktlinjer som företagen arbetar efter internt. Detta för att dessa delar kommer 

komplettera varandra väl och skapa en bild över hur situationen ser ut i dessa företag. 

Detta ger oss ett empiriskt underlag att jämföra med den teori vi anskaffat genom litte-

ratur och artiklar.  

 

2.3.4 Primär- och sekundärdata 

 

Primärkällor innefattar nyinsamlad information (Patel & Davidsson, 2003). Denna in-

formation är insamlad för första gången och anses ha en högre trovärdighet då misstolk-

ningar inte har skett. Primärkällor kan vara observationer, intervjuer eller enkäter som 
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för första gången behandlas av forskaren. Primärdata erhölls genom intervjuer med per-

sonal på Beijer Byggmaterial. Sekundärdata behandlar information som redan är insam-

lad i ett annat syfte, det vill säga andra forskares data (Bryman & Bell, 2010). Risken 

med denna är att den blir feltolkad. Sekundärdata är också det som samlats in av olika 

organisationer och intuitioner och används främst av studenter eftersom de inte har de 

ekonomiska resurser eller den tid som krävs för att genomföra en studie. Det finns stora 

mängder av kvantitativ data som samlats in av marknadsundersökare och andra organi-

sationer. Att ta del av denna typ av data är ett bra alternativ för att inte behöva lägga ner 

tid och resurser på att göra en undersökning där en liknande redan har utförts. De se-

kundära källor som använts i denna rapport är en hållbarhetsredovisning från Åhléns 

samt olika miljödokument från intervjuerna med personalen på Beijer Byggmaterial. 

Tertiära källor som används är litteratur samt artiklar som behandlar hållbar utveckling 

och CSR. Detta anser vi har gjort det möjligt för oss att öka förståelsen för vad begrep-

pet hållbar utveckling och CSR innebär samt skapa en teoretisk och empirisk grund som 

slutligen resulterat i en analys och slutsats.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 
 

Vid en kvantitativ inriktad undersökning spelar reliabilitet och validitet stor roll (Bry-

man & Bell, 2010). Vid kvalitativa studier tillämpas begreppen validitet och reliabilitet 

men dess innebörd är inte samma som i kvantitativ forskning (Patel & Davidsson, 

2003). Kvalitet i kvalitativa studier omfattar hela forskningsprocessen. Ambitionen är 

att upptäcka särdrag, tolka och förstå för att kunna beskriva uppfattningar. Reliabilitet 

får också en annan innebörd. Till exempel om en person intervjuas flera gånger och får 

samma fråga varje gång men svaren skiljer sig är detta är ett tecken på låg reliabilitet i 

undersökningen. Kvalitativa studier varierar mycket och det är svårt att sätta ut vissa 

regler för hur bra kvalitet ska uppnås. En kvalitativ undersökning ska också utföras på 

ett tillförlitligt sätt så att god reliabilitet uppstår. Validitet och reliabilitet står i relation 

till varandra. Detta medför att båda begreppen måste beaktas. 

 

2.4.1 Validitet 

 

I många avseenden är validitet det viktigaste forskningsbegreppet (Bryman & Bell, 

2010). Validitet innebär att en bedömning av slutsatserna som framställts från en under-
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sökning är sammanhängande eller inte. Vid en undersökning måste forskaren veta att 

det som undersöks är det som avses att undersöka (Patel & Davidsson, 2003). Detta 

betyder att en forskare har god validitet i sitt arbete. 

 

Då vissa teorier valts kan validiteten påverkas. Teorierna som valts är teorier som vi 

anser har varit tillräckliga för att besvara frågan. Vi anser att den valda teorin är relevant 

för att förklara empirin då vi kunnat matcha teorin med empirin. Andra faktorer som 

kan påverka resultatet vid intervjuerna är kunskapsnivån. Kvaliteten på informations-

källorna varierade.  

 

2.4.1.1 Intern validitet  

 

Intern validitet innebär att det ska finnas en god likhet mellan observationer som forska-

ren utfört och de teorier som denne utvecklar (Bryman & Bell, 2010). Den interna vali-

diteten har en viss tendens att bli en, enligt författarna, styrka i kvalitativa undersök-

ningar. De modeller och teorier som använts är empiriskt förankrade vilket ökar den 

interna validiteten. Teorierna och modellerna har valts då de kan bidra till ett svar på 

forskningsfrågan. Då vi valt att studera hållbarhet genom ett övergripande perspektiv 

skapas en mer omfattande förståelse kring hållbarhet till en början och detta har gjorts 

för att förstå helheten. Detta för att kunna härleda varifrån de olika delarna inom håll-

barhetsutveckling som presenterats härstammar. Empirin kan ge en bild över hur just 

dessa detaljhandelsföretag arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi anser att den interna validi-

teten är hög eftersom vi använt oss av en kvalitativ metod och utgått ifrån befintliga 

teorier och då inte kunnat skapa felaktiga teorier utifrån empirin som samlats in. 

 

2.4.1.2 Extern validitet 

 

Extern validitet beskriver i vilken utsträckning som forskningsresultaten kan generali-

seras på andra miljöer och situationer (Bryman & Bell, 2010). Vid kvalitativa forsk-

ningsmetoder finns ett problem i att forskare använder sig av fallstudier och begränsade 

urval vilket kan ge en skev bild av verkligheten då en sådan studie kan bli svår att åter-

skapa. Då vi har en kvalitativ metod med fallstudier av två företag minskar den externa 

validiteten. De slutsatser som genererats baseras på den valda teorin samt det empiriska 

material som insamlats. Då fallföretag valts blir inte resultatet applicerbart på alla de-

taljhandelsföretag vilket minskar den externa validiteten. Det finns dock olika organisat-
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ioner och arbetssätt som de båda fallföretagen arbetar med som andra företag kan ta 

lärdom av och sträva efter. Men varje företag måste individuellt ta sig an uppgiften att 

arbeta med hållbar utveckling utefter sin egen storlek och förmåga. Den externa validi-

teten är lägre än den interna då vi enbart har en insyn i hur dessa företag arbetar med 

hållbar utveckling och CSR.          

 

2.4.2 Reliabilitet 

 

Slutsatserna bygger på den insamlade empirin och teorin. Dessa har matchats i analysen 

för att öka konsistensen av slutsatserna. Därför är slutsatserna som framkommit rele-

vanta i undersökningen. För att uppnå god reliabilitet ska kvalitativa intervjuer utföras 

då primärdata anses ha högre trovärdighet eftersom det blir tolkat för första gången 

 

I empirikapitlet har vi använt oss av Åhléns hållbarhetsredovisning. Vi valde att enbart 

utgå från denna då vi ansåg att den gav svar på frågorna vi hade. Viktigt att ha i åtanke 

är dock att en intervju eventuellt hade gett en bättre bild och dessutom varit en primär 

källa. Vi är också medvetna om att källan är bristande då vi inte vet vem som intervjuat 

personerna i hållbarhetsredovisningen och kan därför inte avgöra hur objektiv källan är. 

I fallet med Beijer Byggmaterial användes kvalitativa intervjuer vilket ökade reliabilite-

ten eftersom intervjuerna är primärdata och tolkade för första gången. Vi är medvetna 

om att detta gör empirikällorna ojämna. Vi valde att göra så eftersom Åhléns gav till-

räckligt med information och svar på frågorna genom sin hållbarhetsredovisning. 

 

Andreen arbetar inom företaget Beijer Byggmaterial. Detta kan påverka insamlingen av 

data. Vi anser inte att detta påverkat insamlingen av empiri negativt utan istället har det 

bidragit positivt då Andreen visste vilka personer vi skulle kontakta för att få den in-

formation som söktes. Andreens erfarenheter ska ha minimal påverkan tack vare ett 

aktivt val att vara objektiv inför insamlingen av data. Under studiens genomförande 

arbetade inte Andreen på de anläggningar som intervjuades.  
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3 TEORI  

 

En litteraturstudie utförs då olika teorier och modeller kan ge ett teoretiskt svar på 

forskningsfrågan. Det svar som erhålls ska sedan jämföras med den empiri som samlats 

in i analyskapitlet för att se hur väl dessa svar överensstämmer.  

 

3.1 Hållbar utveckling och CSR 

 

Hållbar utveckling består av tre olika block eller dimensioner (Kellner et al., 2012). 

Dessa är ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet. Ingen av dessa delar ska vara 

mer värd än den andra i en hållbar utveckling. För en hållbar framtid måste alla delar 

beaktas när olika beslut fattas. Att människor får sina grundläggande behov tillgodo-

sedda utan att naturen förstörs anses vara målet med hållbar utveckling för många. Den 

sociala aspekten handlar om människans rätt till ett värdigt liv. Den ekonomiska håll-

barheten är sedan verktyget för att nå hållbarhet inom de två andra områdena. 

 

CSR är ett annat begrepp för hållbar utveckling och syftar till vad ett företag kan arbeta 

med utöver det som är lagstadgat (CSR-Kompassen). Det innebär den övriga hänsyn 

som ett företag tar i sin verksamhet rörande sociala och miljömässiga aspekter.     

 

3.1.1 Ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet 

 

Har ett detaljhandelsföretag en ekonomisk stabilitet kan de också arbeta mot en hållbar 

utveckling inom det miljömässiga och sociala området. Det finns inga enkla recept på 

framgång för ett detaljhandelsföretag på dagens konkurrensmarknad (Covin et al., 

2008). Samtliga modeller av traditionellt slag fungerar inte i dag. Det handlar om att 

experimentera sig fram till en bra lösning. Bra företagsutveckling kan uppnås genom att 

lära sig hantera hot och möjligheter som är sammankopplade med klimatpåverkan och 

samhällets ökade krav på ett miljömässigt, etiskt och socialt ansvar.  

 

Ekonomisk tillväxt syftar i grunden till att värdet av produktionen av varor och tjänster 

ökar oavsett hur de påverkar miljön och välfärden. Idag pågår ett flertal initiativ för att 

grönstämpla ekonomin och arbeta för en hållbar utveckling (Bergh, 2012).  
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Organisation for Economic Co-operation and Development (OCED) menar att det 

kanske är dags att ersätta bruttonationalprodukt (BNP) som mått på ekonomisk utveckl-

ing med andra mått som tar hänsyn till kvaliteten på tillväxten och hur denna påverkar 

människors välstånd och välfärd (Bergh, 2012). För att lyckas med hållbar tillväxt be-

höver både företag och konsumenter uppmuntras till ett grönare beteende. Enligt OECD 

kommer också hållbar tillväxt leda till fler arbetstillfällen inte färre vilket många tror 

idag.  

 

”Handelns miljöpåverkan är troligen ett av de minst utforskade områdena inom dagens 

handelsinriktade forskning.” (Handelns Utvecklingsråd, 2010:17). Bergh (2012) ifråga-

sätter om ständig tillväxt och hållbar utveckling är en omöjlig ekvation. Den tid då 

människorna trodde att naturresurserna skulle flöda för evigt och att konsumtion var ett 

tecken på välfärd börjar mattas av. Allt fler har istället insett att vi människor lever över 

våra tillgångar inte bara ekonomiskt utan också miljömässigt. Detta har medfört att till-

växtteorierna inte enbart innehåller den ekonomiska biten längre utan ett större utrymme 

har getts till de andra teorierna rörande sociala och miljömässiga aspekter. Hållbar till-

växt betyder att ekonomin växer samtidigt som miljömässiga, och sociala värden funge-

rar på lång sikt.  

 

EU:s miljökommissionär menar att hållbar tillväxt är det enda alternativet för att möta 

klimatmålen. Han menar att näringslivet och miljön måste gå hand i hand. Enligt OCED 

skulle ”business as usual”, vilket betyder att företagen inte förändrar sitt beteende, 

kunna leda till bland annat vattenbrist, luft- och vattenföroreningar samt klimatföränd-

ringar vilket stör den biologiska mångfalden. 

 

Medvetenheten om förpackningars och långa transporters miljöbelastning har ökat. Det 

som företag kan göra är att minska hanteringen i leden från producent till butik och 

tjäna på det (Handelns Utvecklingsråd, 2010). Ergonomiska system och genomtänkt 

förpackningsdesign skulle kunna skapa bättre arbetsförhållanden och spara tid. Hela 

kedjan kan kartläggas, varuflöde och kundmöte, från informationsinhämtning hos leve-

rantör för att kunna bedöma varornas klimatpåverkan till utbildning av personal för att 

kunna genomföra insatserna.  
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3.1.2 Hållbarhet inom detaljhandeln 

 

Handel existerar då den bidrar till att minska transaktionskostnaderna. Detaljhandeln 

underlättar också mötet mellan köpare och säljare (HUI Research, 2011). Detta gör att 

handeln är en av de viktigaste välståndsskapande krafterna i samhället. Det råder en 

ständig omvandling bland både stora och små handelsföretag vilket skapar stor turbu-

lens. Denna turbulens gör att stora satsningar kan misslyckas medan små nya handelsfö-

retag kan ta många marknadsandelar på kort tid. Det är de företagen som lyckas anpassa 

sig snabbast till omvärlden som överlever. Till exempel genom att ändra priser utefter 

efterfrågan. 

 

Lojaliteten hos personalen ökar när ett företag tar ansvar och då sparar företaget också 

pengar genom att inte behöva rekrytera, utbilda och administrera nya anställda då de 

befintliga medarbetarna kan känna ett större engagemang för företaget (Wallin, 2012). 

Författaren menar att CSR trenden troligen kommer hålla i sig men under ett annat 

namn nämligen hållbarhet och detta kommer att förändras igen. Näringslivet har tradit-

ionellt sett en negativ syn på CSR som managementidé. Många managementidéer foku-

serar på effektivitet inåt och att värdet av CSR ska visas upp utåt när det egentligen 

också handlar om att använda resurser på ett sparsamt sätt och vara rädd om det man 

har. Detta är viktigt för företag att ha i åtanke när de arbetar med hållbarhet för gör dem 

det går det att skapa en hållbar strategi för ett detaljhandelsföretag vilket blir mer pro-

duktivt och mer lönsamt.  

 

Trots detaljhandelns betydelse för framgång och god ekonomi är dess ställning ifråga-

satt i många länder, inte minst i Sverige (HUI Research, 2011). Handeln betraktas inte 

som en bransch som har betydelse för den ekonomiska tillväxten. Som bland annat visar 

sig i hur mycket pengar som satsas på handelsrelaterad forskning. Handeln får ibland ta 

skulden för höga priser, konsumentlockande marknadsföring och miljöproblem som 

relateras till att kunder tar bilen till köpcentrum. Handelns framtida utveckling är viktigt 

att ta hänsyn till för konsumenten, handelsföretagaren, de anställda och den framtida 

samhällsutvecklingen.  

 

Att handeln inte prioriteras ur forskningssynpunkt kan bidra till en sämre utveckling för 

den branschen. Trots att det är en viktig del i samhället ses inte handeln som viktig ur 
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tillväxtsynpunkt. Att människor har insett att konsumtionen inte gynnar samhället ur ett 

hållbart perspektiv bidrar till ett hållbart tänk från kundens perspektiv. 

 

Enligt csripraktiken.se har etthundra detaljhandlare intervjuats angående vad de anser 

bidragit till framgång med deras miljöprofil (csripraktiken.se, 2008). Den viktigaste 

åtgärden som de flesta ansåg var att införa en socialt ansvarsfull och miljömässigt an-

passad inköpsstrategi. Detta på grund av att den största av detaljhandlarnas miljöpåver-

kan finns i produkterna. Genom att fokusera på början av produktionskedjan underlättas 

och möjliggörs arbetet med sopsortering och återvinning. De sex viktigaste initiativen 

som csripraktiken.se (2008) presenterar innefattar nästan alla delar i ett detaljhandelsfö-

retag samt visar också att det inte räcker att göra ytliga saker inom området. De sex ini-

tiativen är: 

 

(1) Införa en socialt ansvarsfull och miljömässigt anpassad inköpsstrategi 

(2) Installera återvinningsstationer i både butiker och på lager 

(3) Miljöanpassa förpackningar och förpackningslösningar 

(4) Förändra distributionskedjan så att den tar miljöhänsyn och blir resurseffektivare 

(5) Erbjuda återvinningsprogram för kunder, både att ta tillbaka produkter men också se 

till att de kan få förlängd livslängd 

(6) Göra om butiker så att de tar hänsyn till miljö och klimatpåverkan (byggnader, in-

redning, infrastruktur och system) 

 

Modellen används som ett förslag till i vilken ordning som CSR arbete kan implemente-

ras utefter vad andra detaljhandlare gjort eller anser viktigt för en hållbar detaljhandel. 

Det är en strukturerad mall som detaljhandelsföretag kan applicera i sin strävan efter att 

arbeta med hållbar utveckling.  

 

Frågan som ofta ställs är om CSR skapar lönsamhet för företagen eller inte (CSR-

kompassen). Det har gjorts många studier inom området och resultatet ger ett oklart 

samband mellan ansvarstagande och högre lönsamhet men det kan vara svårt att mäta 

hur lönsamt hållbarhetsarbete faktiskt är. Det som kan sägas med säkerhet är att CSR 

arbete ger ett högre marknadsvärde för företaget. På kort sikt kan de kostsamma åtgär-

der som måste utföras när det gäller CSR arbetet medföra reducerad lönsamhet för före-

taget men på längre sikt kommer värdet på företaget att öka. CSR kan också skapa kon-
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kurrensfördelar och hjälpa till som skydd mot eventuella förtroendeskandaler (csriprak-

tiken.se). 

 

Många företag arbetar med CSR då det är trendigt men den största anledningen är att 

stärka sin legitimitet utåt (Wallin, 2012). Det är inte många som ser CSR som en metod 

för effektivisering då det inte är speciellt känt att CSR kan ha den effekten. Företag kan 

genom CSR arbete skapa lönsamhet och energi i organisationer. Författaren menar att 

det är en myt att ett sådant arbete påverkar effektiviteten negativt. Om ett företag satsar 

på att minska sin miljöpåverkan bidrar det till ett bättre utnyttjande av resurser och spa-

rar kostnader samtidigt som miljön gynnas.  

 

3.2 Hållbarhetsarbete i leverantörskedjan 

 

För att påbörja och vidhålla ett hållbarhetsarbete inom ett företag finns det många åtgär-

der att ta till. En viktig del inom CSR är att ett detaljhandelsföretag tar ansvar över sin 

leverantörskedja. CSR-kompassen har utformat en mall för att uppnå detta (CSR-

kompassen). Mallen består av sex stycken faser. 

  

Figur 3.1 csrkompassen.se 

 

Modellen ovan bygger på olika steg för att ta ansvar i sin leverantörskedja och se till att 

den följer olika miljömässiga och etiska mål (CSR-Kompassen). Första steget är att 

klargöra vad företaget vill uppnå samt undersöka möjligheterna till ett socialt ansvar i 

leverantörskedjan. Det är också viktigt att utse en ansvarig för arbetet, sätta framgångs-

faktorer och få högsta ledningen att ta ansvar. Sedan ska företaget engagera medarbetare 

och förbereda dem samt integrera insatser i det dagliga arbetet som strävar efter de upp-

satta målen. Andra steget är att kartlägga interna risker samt risker som kan finnas i 
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olika led i leverantörsstegen. Här ska företaget kategorisera leverantörerna i riskgrupper 

och försöka se vilka av dem som är placerade i länder vilka inte följer nationell lagstift-

ning och internationellt accepterade principer och normer för mänskliga rättigheter, ar-

betsrätt och miljö. I detta steg ska företaget fokusera insatserna på de största riskleve-

rantörerna.  

 

Steg tre är framställa en uppförandekod, alltså riktlinjer för hur företaget beter sig, samt 

att formulera och anpassa denna så att den fungerar, för att sedan inkludera uppförande-

koden i avtalet till leverantörer (CSR-kompassen). Denna uppförandekod innehåller 

grundläggande värderingar företaget har för arbetsvillkor i en leverantörskedja. Detta 

blir en utgångspunkt för dialog om sociala och miljömässiga förhållanden. Detta doku-

ment blir också sedan de krav som företag förväntar sig att leverantörerna ska uppfylla. 

Det fjärde steget är att följa upp leverantörerna. Här kan företag kontrollera om leveran-

törerna uppfyller kraven för uppförandekod som de har utarbetat. Fokus för företag är 

leverantörer i en medelhög och hög riskgrupp.  

 

Företaget bör hålla en god kontakt med leverantören och utföra eventuella leverantörs-

besök för att se leverantörens faktiska förhållanden samt få en naturlig utgångspunkt 

inför ett samarbete för förbättringar. Steg fem innebär att löpande förbättra samarbetet 

och partnerskapet och leverantörens sociala och miljömässiga förhållanden. Här kan 

också särskilda aktiviteter sättas igång för att gemensamt bidra till förbättringar konti-

nuerligt. Steg sex innebär att kommunikationen om socialt och miljömässigt ansvarsta-

gande ska vara integrerad i arbetet i leverantörskedjan. De viktigaste problemen som rör 

det sociala och det miljömässiga bör utgöra en central del av kommunikationen, där 

insatserna i CSR arbetet redogörs. Modellen visar hur en detaljist kan arbeta med håll-

barhet i leverantörskedjan. Då produkterna står för den största delen av miljöpåverkan 

hos detaljhandlarna kan fokus läggas på att göra leverantörskedjan där produktionen 

sker hållbar.     

 

Enligt Folksams byggmiljöguide är inte socialt ansvar helt självklart i byggbranschen 

(Folksam, 2010). Produktionen av varor och tjänster blir mer och mer globaliserad. Pro-

duktionskedjan blir också alltmer komplex och det är svårt att härleda underleverantörer 

då dessa finns över hela världen. Industriproduktion sker allt oftare i låglöneländer detta 

gäller också byggbranschen. I många länder är det vanligt att nationella arbetslagar 
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bryts. Enligt undersökningar som Byggmiljöguiden gjort handlar flera bolag med låglö-

neländer och har inte börjat ta hänsyn till etiska aspekter ännu. 

 

3.2.1 Fairtrade, ekologiska produkter och image 

 

Befolkningen i världen har under tvåtusen år ökat från tio-tolv miljoner till tio-tolv mil-

jarder (Persson & Persson, 2011). På grund av den kraftiga befolkningsökningen har 

naturen påverkats negativt vilket innebär att människor måste bli bättre på att hushålla 

med naturens resurser samt sträva efter att förbättra livsmiljön på både lång och kort 

sikt. Detta görs bland annat genom Fairtrade som innebär en utveckling mot rättvis han-

del. Detta för att utvecklingsländerna ska ha möjlighet att uppnå en hållbar situation. 

För att nå dit krävs det att västvärldens handel tar ett större globalt ansvar och att effek-

terna på miljön som konsumtionen i västvärlden orsakar tydliggörs. En kombination av 

ekonomiska, sociala och politiska faktorer tvingar företag att bli ett ”juste företag” för 

deras anställda, kunder och investerare. Företag behöver bevisa att de är bra arbetsgi-

vare och säljare (Bassi et al., 2011).  

 

Fairtrade eller Rättvisemärkt som det också benämns innebär att all produktion och ser-

vice ska följa FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna och ett miljömässigt och 

socialt ansvar i hela produktionskedjan (faritrade.se). Rättvisemärkt är ingen ny förete-

else utan har varit verksamt både nationellt och internationellt sedan slutet 1960-talet. 

Under 90-talet tog rörelsen en tydligare form och det är den vi känner igen idag. Fokus 

flyttades från utvecklingsländer och fredspolitik till tillverkningsprocess och till den 

enskilde och producenternas arbets- och levnadsvillkor.    

 

Producenter i utvecklingsländer har svårigheter att konkurrera på världsmarknaden på 

grund av begränsade resurser (fairtrade.se). För att kunna agera där tvingas de pressa 

sina priser, sänka arbetsförhållanden samt sälja via flera mellanhänder vilket stjäl en 

stor del av förtjänsten. Detta gör att många inte får tillräckligt betalt och inte kan för-

sörja sig själva, sin familj eller utveckla lokalsamhället. Tack vare detta har Fairtrade 

växt fram, det är inte ett bistånd utan ett handelssamarbete mellan butiker, konsumenter, 

importörer och producenter som präglas av respekt för alla parter.  
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När det gäller rättvisemärkta produkter där till exempel den fattige bonden som produ-

cerar kaffe inte kan få tillräckligt betalt men genom att köpa de rättvisemärkta produk-

terna stödjer kunden denna lantarbetare med mer pengar (HUI Research, 2011). Eko-

nomer har undersökt vilken effekt detta kan få och de anser att ett lågt pris på till exem-

pel kaffe är orsakat av överproduktion av produkten. När konsumenter köper rättvise-

märkt ges mer pengar till dessa bönder så att de kan öka sin produktion medan de som 

inte arbetar på ett rättvist sätt får ännu mindre betalt. Kritik mot rättvisemärkt är att det 

är ett ineffektivt sätt att öka böndernas inkomster då det mesta av denna extra inkomst 

går till olika mellanhänder.  

 

Kriterier för rättvis handel är bland annat goda arbetsförhållanden, långsiktighet, en 

skälig lön och miljömedvetenhet (fairtrade.se). En utvecklande och tillmötesgående 

dialog mellan alla inblandade aktörer och främja långsiktiga och stabila handelsrelat-

ioner är också kriterier. Arbetet ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter-

na och barnkonventionen samt ILO:s grundläggande konventioner. Ett annat kriterium 

är att prioritera produkter som i så hög grad som möjligt förädlas i ursprungslandet samt 

jämställdhet mellan män och kvinnor.    

 

HUI Research (2011) tror att många tillverkare kommer att öka de miljövänliga produk-

ternas profilering. Ekologisk mat marknadsfördes tidigare som mer hälsosam än annan 

utan att vetenskapliga belägg för denna teori fanns. Idag är det oftast miljöskäl som re-

presenteras mest i marknadsföringen. Kritiker säger att ekologisk odling kräver mer ytor 

vilket minskar skogsytan som innehar förmågan att binda växthusgaserna.  

 

Detaljhandelsföretagens tillverkning av produkter i tredje världen påverkar företagets 

image. Därför är det viktigt att produktion sker under humana villkor (HUI Research, 

2011). En viktig orsak till förändring är att de stigande inkomsterna möjliggör att kon-

sumenter kan köpa varor som de tror är mindre skadliga för människor och miljö. Kon-

sumenterna kommer att välja bort butiker som inte säljer de rätta varorna vilket kommer 

leda till ett större ansvarstagande för producenter och återförsäljare. Många konsumen-

ter tänker idag också på klimatet och väljer att handla ”klimatsmart” vilket innebär eko-

logiska varor, närproducerat och miljövänliga transporter. I vissa butiker har dessa di-

mensioner blivit en nisch medan det för andra har blivit en del av sortimentet. 
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3.3 Strategier 
 

Strategier handlar om att vinna, oavsett om det gäller individen eller om det handlar om 

en organisation (Grant, 1998). Strategier betyder inte att detaljerat planera och följa tyd-

liga instruktioner utan att sätta upp ett mål som ger riktlinjer för hur ett företag eller en 

individ ska agera och fatta beslut i strävan efter att nå detta mål. Strategiers huvudsak-

liga syfte är att leda en organisation eller företag att bli bättre än övriga konkurrenter 

genom att skapa ett övertag. Strategier fungerar också som kommunikationen och koor-

dinationen inom en organisation. Det finns enligt Grant (1998) fyra vanliga faktorer 

som står ut i en framgångsrik strategi. Dessa är att sätta upp mål som är enkla, konse-

kventa och långsiktiga. Skapa sig en djupgående förståelse för ett företags omgivning 

gällande dess konkurrenter. Ha objektiva värderingar av ett företags resurser så att de 

kan utnyttja och förstå ett företags styrkor och vara medveten om företagets svagheter 

samt genomföra en effektiv implementering av strategin. Finns det ingen effektiv im-

plementering av strategin blir den meningslös att använda. Uppgiften för ett företag är 

att bestämma hur de vill utveckla och utnyttja sina resurser inom marknaden de agerar 

på och samtidigt tillfredsställa de långsiktiga målen. Samt hur de ska organisera för att 

kunna implementera den valda strategin. 

 

Grant (1998) säger att en strategi kan bli sedd som kopplingen mellan företaget och dess 

omgivning och illustrerar den på detta sätt.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Figur 3.2 The Basic Framework (Grant, 1998:12) 

 

Vidare säger författaren att för att en strategi ska nå framgång krävs det att den är kon-

sekvent gentemot företagets mål och värderingar, dess interna omgivning och med dess 

resurser och förmågor. Strategier handlar om att nå olika mål som leder ett företag till 

framgång och en framgångsrik strategi bygger framförallt på att använda ett företags 
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resurser och förmågor inom den marknad som de agerar på för att nå dessa mål.  

 

3.3.1 DPSIR-modellen 

 

För att kunna mäta hur väl olika miljömål och delmål uppfylls används en modell (Pers-

son & Persson, 2011). Det är en modell som mäter hur väl företag uppfyller de mål de 

hade med diverse åtgärder som vidtagits. Denna modell är DPSIR-modellen och har 

tagits fram av Europeiska miljöbyrån. Den beskriver miljöpåverkan i en orsak-verkan-

samband där människors levnadssätt har skapat miljöproblem som måste rättas till och 

undvikas i ett framtida samhälle. Modellen bygger på att världen består av tre system, 

ett ekologiskt, ett ekonomiskt och ett socialt samhälle där ekologi är grunden för de öv-

riga två. 

 

Det är tack vare det ekologiska systemet som vi får luft att andas, vatten att dricka, råva-

ror att förädla och mat att äta. Modellen bygger på att en människas drivkrafter leder till 

att resurser utnyttjas mer än vad de tål och detta påverkar ekosystemen. På grund av 

detta så förändras ekosystemens status och detta kan medföra en inverkan på miljön, 

samhället och naturen. Dessa följder kan bidra till brister och förluster i ekonomi eller 

förändringar i människors hälsa och välstånd på både lång och kort sikt. När detta in-

träffar tvingas människan ge en respons på det som hänt för att åtgärda problemen och 

försöka se till att de inte återupprepas i framtiden. Åtgärder kan också ske i förebyg-

gande syfte för att ändra människors levnadsvanor och konsumtionsmönster.  

 

D: Drivkrafter 

P: Påverkan 

S: Status 

I: Inverkan 

R: Respons 

Figur 3.3 Egen bild med utgångspunkt från Persson & Persson, 2011 

 

3.3.2 PDCA-modellen 

 

Företag i dagsläget arbetar inte så mycket med hållbarhet som de skulle kunna. De be-

höver förändra och utveckla sin organisation för att nå ett hållbarhetstänk. PDCA-
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modellen är ett värdefullt verktyg för att förändra en organisation och dess arbetssätt 

(Epstein, 2008). Den består av fyra stycken faser. Den första är ”Plan” vilket innebär att 

granska sociala och miljömässiga aspekter i dagsläget. Definiera hållbara strategier och 

designa modeller för hur företaget ska arbeta mot en hållbar utveckling. Sätta en inrikt-

ning med sitt arbete samt mål. Andra fasen är ”Do” vilket innefattar att utveckla en 

struktur, förse företaget med träning i hållbart arbete och introducera hållbarhetspro-

grammen. Det är att ett företag applicerar ett nytt arbetssätt som strävar mot att ta hän-

syn till miljö och sociala aspekter. Den tredje fasen är ”Check” och det är i den fasen 

företaget ger feedback på hur väl företaget följer de nya planerna och programmen mot 

CSR. Sista fasen är ”Act” och då utvärderas arbetet mot hållbar utveckling för att se vad 

som fungerat och vad som behöver förändras.       

 

 Figur 3.4 Egen bild med utgångspunkt från Epstein (2008) 

 

3.4 Anställda och konsumenter 
 

En undersökning som gjorts angående hållbara företag resulterade i att många av re-

spondenterna var villiga att acceptera lägre lön, på ett företag som har ett gott rykte av 

att arbeta med miljömässiga och sociala frågor (DeJonghe et al., 2009). Vid jobbsö-

kande ansågs detta vara en tung faktor, det rykte som ett företag har eller vad de gör för 

eftervärlden värdesätts högt. Från denna undersökning drogs slutsatsen att jobbsökande 

kan attraheras av organisationer som positionerar sig som miljömässigt hållbara. 

 

Producenter marknadsför ofta produkter som är hållbara och som står för hållbar ut-

veckling men lite är känt om hur hållbara produkter påverkar konsumenters preferenser 

(Luchs et al., 2010). Den produkt som har den egenskap som konsumenter värdesätter 

mest i en viss produktkategori är den produkt som kunden kommer att välja. Hur män-

niskan ser på sig själv är en faktor som man funnit påverkar valet mellan traditionella 

och etiska alternativ (Handelns utvecklingsråd, 2012). Förutom miljövinsten som de-
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taljhandlare kan bidra till finns två andra stora fördelar att tänka på (csripraktiken.se). 

Dessa är dramatiskt minskade kostnader och betydelsefullt ökad kundlojalitet. De de-

taljhandlare som lyckas väl med sitt miljöarbete lyckades sänka sina kostnader drama-

tiskt samt ökade kundlojaliteten mycket då kunder vill handla hos detaljhandlare som 

vill göra skillnad. 

 

Hållbara produkter är en del i en produktkategori och kunden kan välja denna produkt 

om denne inte har någon annan faktor som väger tyngre vid valet av produkt. I de fallen 

kanske inte hållbara produkter alltid är en tillgång då vissa konsumenter associerar 

etiska produkter med sämre egenskaper till exempel lägre prestanda och produkter med 

låg etisk koppling till starka attribut till exempel är produkter ofta billigare när de inte är 

skapade på ett etiskt eller miljövänligt sätt. En konsekvens av dessa associationer är att 

den positiva effekten av hållbara produkter minskar när starka attribut efterfrågas.   

 

En viktig utveckling inom handel är att konsumenter idag kräver noggrannare redovis-

ning av företagens försök för att förbättra hållbarhets- och klimatarbetet (Handelns Ut-

vecklingsråd, 2010). Därför har många företag infört en speciell hållbarhetsredovisning.  

 

Enligt en undersökning som utfördes år 2007 är en grön profil ett måste i femtio procent 

av fallen för att Generation Y (kundgruppen mellan 18 och 30 år) ska lägga märke till 

företagets marknadsföring och köpa produkten (csripraktiken.se, 2007). En majoritet av 

de efterfrågade har valt att inte köpa en produkt av etiska skäl. Nästan hälften av dessa 

var villiga att betala lite extra för miljövänliga tjänster, produkter och varumärken. Näs-

tan hälften av respondenterna var alltså villiga att spendera mer pengar hos en miljövän-

lig detaljhandlare. Undersökningen gällde kläder men den visar ändå en generation som 

är allt mer medveten menar csripraktiken.se. 

 

En annan undersökning visar att en majoritet av unga svenskar anser att företag måste 

prioritera etikfrågor och ta större socialt ansvar (csripraktiken.se, 2007). Åtta av tio har 

angivit att en viktig faktor i köpbeslutet är om detaljhandelsföretag har tagit hänsyn till 

klimatpåverkan i tillverkningsprocessen. Genom att framföra information om vad före-

taget gör för miljön och den rättvisa handeln i världen kan en effekt uppstå vilken är 

transparens. Detta är den effekt som kanske utmärker generationens värderingar mest. 
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Generationen är vana vid information och kan gallra denna för att få så mycket inform-

ation som möjligt och, utefter denna, själv göra en värdering. 

 

3.5 Sammanfattning 

 

För att svara på forskningsfrågan har en litteraturstudie genomförts. Frågan lyder:  

 

Hur arbetar detaljhandelsföretag med hållbar utveckling för att skapa en hållbar 

strategi när det gäller konkurrensfördelar och lönsamhet? 

 

Sammanfattningsvis finns inga enkla recept på framgång för detaljhandelsföretag på 

dagens konkurrensmarknad. Detaljhandelsföretag kan arbeta med följande fyra områden 

för att bidra till en hållbar framtid: 

 

(1) De kan ta hänsyn till hållbarhetens tre målklasser och arbeta både med den ekono-

miska, miljömässiga och sociala delen i harmoni med varandra. Företag kan också 

minska hanteringen i leden och tjäna pengar, tid och effektivisera verksamheten, samti-

digt som miljön gynnas. Det är oklart om CSR-arbete skapar lönsamhet för företagen. 

Många studier som gjorts visar ett oklart samband och det är också svårt att mäta hur 

lönsamt hållbarhetsarbete faktiskt är. CSR arbete kan användas som metod för att effek-

tivisera organisationen och det ökar också produktiviteten samt skadar inte verksamhet-

en. Företag i allmänhet arbetar inte så mycket med hållbarhet som de skulle kunna göra. 

Problemet är att det kräver att företagen måste utveckla sin organisation för att kunna nå 

ett hållbarhetstänk, vilket ofta är tids- och kapitalkrävande. Den negativa påverkan före-

tag kan få med CSR arbete är att det är kostsamma åtgärder som måste göras på kort 

sikt men företaget kan gynnas på lång sikt. Långsiktigt skapar CSR konkurrensfördelar, 

ökat marknadsvärde för företaget och skydd mot eventuella förtroendeskandaler. 

 

(2) Använda leverantörskedjan som ett verktyg för att förbättra arbetet med problemen 

inom CSR i hela ledet och på så sätt skapa en långsiktig plan. För att hållbar tillväxt ska 

lyckas behöver både företag och konsumenter uppmuntras till ett grönt beteende. Med-

vetenhet kring förpackningars storlek och transporters påverkan gör att detaljister kan 

minska hanteringen i leden från producent till butik och tjäna på det då ergonomiska 

system och genomtänkt förpackningsdesign kan spara tid och förbättra arbetsförhållan-
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dena. 

 

(3) De kan utforma sortimentet på ett hållbart sätt. Vilket kan innefatta rättvistemärkta 

produkter, produkter vilka bidrar till en positiv hållbarhetsutveckling och sälja produk-

ter som utvinns av återvunnet material samt skydda och återställa naturen. Detta görs på 

grund av att detaljisternas miljöpåverkan finns i produkterna. De kan också arbeta med 

styrning av sortimentet och lära sig hantera hot och möjligheter för att nå bra företags-

utveckling. De kan styra verksamheten för att nå de uppsatta målen som finns inom or-

ganisationen.  

 

(4) De kan påverka konsumenters konsumtionsmönster och levnadsvanor samt utbilda 

anställda om hållbara produkter. Detta för att främja försäljningen av dessa produkter 

och påverka kunden att bli mer hållbarhetstänkande. Företag behöver förstå hur konsu-

menten ser på sig själv för att kunna påverka dem. Ett företag som arbetar på ett hållbart 

sätt och profilerar denna sida bidrar till ett positivt rykte vilket värderas hos arbetssö-

kande och kunder. Unga väljer också detaljhandlare som bryr sig och betalar hellre mer 

för dessa produkter. Att arbeta med CSR bidrar positivt till förtroende och lojalitet hos 

anställda och kunder då de ställer krav och förväntar sig att företaget arbetar med dessa 

frågor. Kunder kan välja en hållbar produkt framför en annan om egenskaperna för 

denna produkt inte är sämre än någon annan. Hållbara produkter associeras ofta med 

sämre egenskaper vilket kan påverka företagen negativt. 
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4 EMPIRI 
 

Under den empiriska studien har de två fallföretagen undersökts närmare. Det ena ge-

nom intervjuer och material från dessa och det andra genom en hållbarhetsredovisning 

som erhållits från fallföretagets hemsida där de beskriver sitt hållbarhetsarbete. Inter-

vjuguide återfinns i Bilaga 1. 

 

4.1 Fallföretag 1 – Beijer Byggmaterial AB 
 

Vid första intervjutillfället besöktes Beijer Byggmaterial i Färjestaden för en intervju av 

en butikschef och en miljösamordnare. Borgholm besöktes för en intervju med en miljö-

samordnare som vid andra intervjutillfället träffades igen på anläggningen i Kalmar. 

Personalen hade inte mycket kunskap om hur företaget arbetade med hållbar utveckling 

utan istället togs de interna miljömålen och miljöpolicyn i beaktande. Dessa finns att ta 

del av på företagets intranät och på hemsidan vilka är skrivna av VD Anders Jakobsson 

och andra miljödokument som enbart fanns att tillgå på Beijers intranät vilka är skrivna 

av miljöansvarig Annette Löfgren.  

 

4.1.1 Tre målklaser 

 

Jakobsson berättar i miljöpolicyn att Beijer Byggmaterial vill bidra till hållbar utveckl-

ing och ta sitt ansvar även för kommande generationer. På företagets hemsida finns 

Folksams byggmiljöguide (beijerbygg.se). Denna beskriver hur kunden kan bygga och 

renovera på ett grönt sätt. Målet med guiden är att den som bygger eller renoverar kan 

se miljöpåverkan av produkterna som denne använder.  I guiden genomgås de olika 

materialen som används vid byggen genom tabeller för att förstå vilka materialval som 

är de bästa miljöalternativen.  

 

Beijer Byggmaterial har riktlinjer när det gäller hållbar utveckling vilka följs upp för att 

arbetet ska ske på ett korrekt sätt. Detta för att minimera den miljöpåverkan som företa-

get är orsak till och att bli det bästa miljöalternativet i branschen. Dessa riktlinjer består 

bland annat i att utforma miljömål som ska följas upp, redovisas och informera resulta-

ten av miljöarbetet. De ska välja varor i respektive varugrupp som har den bästa möjliga 
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miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv utan att andra attribut som produkterna har 

försämras. 

 

Beijer Byggmaterial har ett övergripande miljömål mellan åren 2011 till 2013 som An-

ders Jakobsson beskriver. Detta innehåller tre punkter vilka är att öka försäljningen av 

”Grönt Val” produkter, minska transportkostnader samt minska mängden avfall. Pro-

dukter som är ett bra alternativ ur miljösynpunkt märks ut i servicelandskapen med 

”Grönt Val” (beijerbygg.se). 

 

Genom intervjun med Gunnarsson erhölls vissa dokument däribland följande. Beijer 

Byggmaterial har kriterier för bedömning av miljöaspekter. Dessa baseras på miljöhot 

som ursprungligen kommer från Naturvårdsverket och består utav tretton hot.  

1. Växthuseffekten (klimatpåverkande gaser) 

2. Ozonförtunning 

3. Försurning av mark och vatten 

4. Marknära ozon (fotokemiska oxidanter) 

5. Tätorternas luftföroreningar och buller 

6. Övergödning av mark och vatten 

7. Påverkan av metaller 

8. Organiska miljögifter 

9. Introduktion och spridning av främmande organismer 

10. Mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs 

11. Exploatering av mark och vatten för bebyggelse 

12. Anspråk mot särskilt värdefulla områden 

13. Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter 

   

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av äm-

nen från berggrunden samt samhällets produktion. Miljöarbetet på Beijer Byggmaterial 

ska präglas av att anställda vet hur de kan påverka och ta ansvar för företagets miljöar-

bete.  

 

Av intervjun med Gunnarsson erhölls också information från ett internt dokument. RE-

ACH direktivet är EU:s förordning för registrering, utvärdering, godkännande och be-

gränsning av kemikalier. REACH är till för att reglera och styra användandet av kemi-
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kalier inom EU. Syftet med detta är därför att förbättra skyddet mot riskerna med kemi-

kalier för människors hälsa och för miljön. Om någon kund frågar om en produkt över-

ensstämmer med REACH är företaget skyldigt att svara inom 45 dagar. Det finns en 

modell över hur personalen ska utföra detta.  

 

Vid andra intervjutillfället togs mer hänsyn till detaljer än vid första, under tiden som 

gått mellan tillfällena fanns chans att ställa mer riktade frågor om hållbar utveckling hos 

företaget. Denna intervju utfördes med Thuresson. På frågan om hur han ansåg att Bei-

jer Byggmaterial arbetar med miljömässiga och sociala frågor blev svaret att företaget 

arbetar främst med miljövänliga produkter. Dessa benämns i servicelandskapen som 

”Grönt Val” och märker upp alla miljövänliga alternativ. 

 

Det Beijer Byggmaterial gjort för miljön i regionen Kalmar/Öland den senaste tiden är 

att använda sig av levererande filial vilket betyder att, om en kund från norra Öland be-

ställer virke i Kalmar som ska levereras till denne kör den närmaste filialen ut detta, 

vilket i detta fall är Borgholm. Beijer Byggmaterial har också infört en slingbil som går 

från ett av centrallagren som är beläget i Norrköping och denna används också för att 

förflytta produkter mellan anläggningarna. Dessa förändringar bidrar till lägre utsläpp 

då transporterna minskat. 

 

4.1.2 Leverantörskedjan 

 

Beijer Byggmaterials ägare heter Wolseley Group. Dessa har tagit ansvar genom att 

göra ansvarsfulla inköp av skogsprodukter. Från skogar som anses vara väl förvaltade 

där leverantören följer lagstiftningen. För att säkerställa detta samarbetar Wolseley 

Group med leverantörerna och söker information om skogsprodukternas ursprung. De 

utvärderar den information som erhålls mot policyn som företaget har. Som en del i 

samarbetet ska företaget få leverantörerna att följa policyn bättre. De ska också arbeta 

med att uppmuntra leverantörer att engagera sig i en process i vilken leverantören kan 

uppnå lämplig certifiering.  

 

De vill ta ansvar gentemot kunderna genom att påverka och samarbeta med leverantörer 

så att de varor som säljs på företaget är de mest miljö- och hälsoanpassade i sin kate-

gori. Företaget påpekar många gånger i de underlag som tagits del av att de följer miljö-

lagstiftningen och att de också följer handlingsplanen som godkänts av Byggsektorns 
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Kretsloppsråd. Beijer Byggmaterial vill också utforma krav tillsammans med leverantö-

rer för att nå fram med en tydlig miljöinformation samt förbättra varor, förpackningar 

och transporter ur ett miljöperspektiv.  

 

Thuresson anser att leverantörerna till Beijer Byggmaterial uppfyller kraven på hållbar-

het genom att till exempel leverantören Södra, som levererar virke, har naturskog. Där-

för skyddas och bevaras skogen samt främjas också produkter som förädlas i Sverige. 

 

4.1.3 Sortiment och styrning 

 

Beijer Byggmaterial var den första bygghandelskedjan som blev ISO 14001 certifierade 

(beijerbygg.se). Allt fler av produkterna i sortimentet är miljömärkta och miljömål inom 

företaget hjälper till att ständigt förbättra arbetet inom området. På varje Beijeranlägg-

ning finns miljösamordnare som ska se till att miljöarbetet utförs. Den ambition som 

Beijer Byggmaterial har, när det gäller miljön, är att erbjuda kunderna ett överlägset 

utbud av byggmaterial och kringutrustning på ett sätt som effektiviserar och underlättar 

för kunden. De vill därigenom erbjuda miljökompetent rådgivning från personalen vil-

ket ska medföra att kunden arbetar på bästa sätt ur hälso- och miljösynpunkt. 

 

Beijer Byggmaterials interna miljödokument, som Gunnarsson tillhandahöll, säger att 

den direkta miljöpåverkan som företaget genererar kommer från den energi- och materi-

alförbrukning samt avfallsgenerering som finns på alla anläggningar runt om i Sverige. 

Den indirekta miljöpåverkan som sker är dels det sätt som leverantörernas varor produ-

ceras och transporteras och dels det sätt som kunderna använder varorna. Varornas mil-

jöpåverkan är av betydelse och de står för en stor del av den totala miljöpåverkan. Detta 

gäller i olika grad för olika produkter i såväl produktion, transport, användning och av-

fallshantering.  

 

Enligt Jakobsson (2011) finns tre huvudsakliga sätt att styra en organisation: målstyr-

ning, rutinstyrning och kompetensstyrning. Detta miljöarbete skapar resultat som till-

fredsställer: kundkrav, lagkrav och miljökrav. 
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Verksamhetsstyrning för bättre miljö och bättre affärer 

 

Figur 4.1 Egen bild med utgångspunkt från intervju med Gunnarsson 

 

Målstyrning består i att syftet som Jakobsson beskriver är att utifrån miljömålen skapa 

värde för kunder, ägare och medarbetare. Det finns två dimensioner på miljömålen och 

dessa utgår först och främst från övergripande miljömål för hela Beijer Byggmaterial, 

men den andra dimensionen är lokala miljömål på respektive filial. Både de lokala och 

övergripande miljömålen bryts ner till lokala miljöplaner för att förbättra miljöarbetet 

och tillfredsställa kundkrav samt lagkrav. Detta arbete gör också att kostnaderna mins-

kar som rör till exempel transport, avfall och hantering.  

 

Rutinstyrning är skriftliga rutiner vilka beskriver miljöarbetet som Beijer Byggmaterial 

utför på ett sätt som svarar mot kraven i ISO 14001 och deras egen miljöpolicy. Rutin-

styrning innebär också att arbetsinstruktionerna sker på ett styrt sätt med hjälp av lokala 

instruktioner. Dessa beskriver hur vissa aktiviteter ska skötas ur miljösynpunkt. Exem-

pel är avfall, kemikalier, varor och transporter.  

 

Kompetensstyrning är att miljöarbetet ska präglas av att varje medarbetare får insikt och 

tillräcklig kompetens för att kunna ta eget ansvar för Beijer Byggmaterials miljöarbete. 

De ska få förutsättningarna till att kunna påverka miljön i sitt arbete. För att framgång 

ska kunna uppnås i miljöarbetet krävs en tydlig struktur för personalen, definierade rol-

• Mål 

• Särskillda miljöåtgärder och dagligt miljöarbete 

• Uppföljning/Statistik 

1. Målstyrning 

• Rutiner och Instruktioner 

• Miljöhänsyn i det dagliga arbetet 

• Avvikelser/Revisioner 

2. Rutinstyrning 

• Kompetens 

• Miljöhänsyn i det dagliga arbetet  

• Utvecklingssamtal och utbildningar 

3. Kompetensstyrning 
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ler, ansvar samt befogenheter i miljöarbetet. För att uppnå framgång ska gemensamma 

förutsättningar skapas tack vare att alla anställda får insikt och kompetens, stöd, verktyg 

och befogenheter för att kunna ansvara för företagets miljöarbete. Miljöarbetet ska vara 

en del av det vardagliga arbetet.  

 

Nilsson och Thuresson beskriver att det miljöarbete som de har kännedom om hände för 

några år sedan. Detta gällde att allt trä som härstammade från regnskog togs bort ifrån 

sortimentet. Det träslag som var mest framträdande var teak men Nilsson berättar också 

att cumaro, som är ett ädelträ, tillkom senare. Han trodde att företaget tagit in detta 

träslag på grund av att de kunde härleda varifrån det kom. Beijer Byggmaterial kan inte 

ta in trä som de inte kan härleda och därför försvann teak ur sortimentet. 

 

Företaget skyddar och återställer naturen och innehar inte produkter som härstammar 

från regnskogsträ eller naturskyddad skog i sortimentet. Annat exklusivt trallvirke är det 

trä som importeras. Resten av träprodukterna kommer från svenska skogar och leveran-

törer i geografisk närhet till anläggningarna. ”Vi värnar om miljön på ett bra sätt även 

att vi tjänar pengar”, menar Thuresson och förklarar att teak och andra osäkra träslag 

tagits ur sortimentet och att de flesta av företagets ”kassa-kor” är ”Grönt val”-produkter. 

Han exemplifierar med gipsskivor och vattenburen färg. 

 

Det finns också interna mål där försäljningen av ”Grönt Val”- produkter ska öka med 

tio procent. Thuressons uppfattning är att leverantörerna är bra ur ett etiskt perspektiv 

men det finns oklarheter på de produkter som tillverkas i Kina exempelvis skruv och 

vissa elverktyg. 

 

4.1.4 Anställda och konsumenter 

 

Beijer erbjuder både miljömärkta varor och miljökunnig personal som gör att kunden 

kan handla på ett miljövänligt sätt. I företaget ska alla anställda inneha ett så kallat ”A-

körkort i miljö” det är den utbildning som de anställda genomgår i miljöarbete. Miljö-

samordnare innehar ”B-körkort i miljö”. Det Beijer Byggmaterial försöker göra för att 

ändra människors konsumtionsmönster är att märka upp och prata om ”Grönt val”-

produkterna.  
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Beijer Byggmaterial kommunicerar internt och externt för att nå ett framgångsrikt mil-

jöarbete.  Den interna kommunikationen delas upp i fyra delar: ”Gröna Planket” som 

bland annat ska innehålla information som miljöpolicy, övergripande miljömål och en 

förteckning över olika miljöaspekter. Den andra är personalmöte där miljö ska vara en 

stående punkt på agendan. Den tredje delen är miljörådsmöten där miljösamordnare 

sammanträder för bland annat uppföljning och avvikelser av lokala miljömål, dessa 

nämnde Thuresson också vid första intervjutillfället.  

 

Den fjärde och sista delen är löpande kommunikation som sker i det dagliga arbetet. 

Kommunikation sker också mellan huvudkontoret och filialerna. Här förstärks miljöpo-

licyn igen och eventuella förändringar som sker. Extern kommunikation sker till externa 

intressenter som kunder, leverantörer, myndigheter och branschorganisationer. Beijer 

Byggmaterial vill genom sitt arbete lyssna på och föra en dialog med dessa för att ta 

tillvara på deras krav och intressen i miljöarbetet. 

 

Thuresson har uppfattningen att människor i allmänhet inte är miljöinriktade när det 

gäller byggvaror. Kunder frågar inte efter miljövänliga produkter, men information 

finns på produkten. Miljörevision sker på varje filial runt om i Sverige två gånger per år 

för att behålla ISO certifieringen vilken är ISO 14001. ISO certifieringen skyltas också i 

fönstret vid ingången till butiken i Kalmar. Thuresson förväntar sig att Beijer Bygg-

material ska arbeta med miljöfrågor. Men anser inte att det var en avgörande faktor när 

han sökte jobb.  

 

4.2 Fallföretag 2 – Åhléns AB 
 

Genom Åhléns hållbarhetsredovisning har information kring företagets hållbarhetsut-

veckling och arbete erhållits. Intervjuer av personer inom Åhléns har utförts i hållbar-

hetsredovisningen vilka har varit underlag till insamlingen av empiriskt material. Dessa 

personer är Mats Gärdsell (VD), Kajsa Ekemar Ericsson (inköpare hemtextil), Louise 

Guthe (inköpare mode) samt Malin Bjurvald (Kemist/Chef för miljö och kvalitet). Utö-

ver personer inom Åhléns har Maria Engvall, som arbetar på SwedWatch som är en 

ideell förening som kontrollerar svenskrelaterade företag gällande etik och miljö, inter-

vjuats. 
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4.2.1 Tre målklasser 

 

Åhléns tog år 2010 fram en strategi, för hur de ska arbeta med hållbarhet tillsammans 

med sina intressenter. Den bygger på de utmaningar som de ansåg var mest betydelse-

fulla för deras bransch ur både miljömässig, ekonomisk och social aspekt. Åhléns arbete 

med CSR och hållbarhet kallar de för "På rätt väg". De har sammanställt en hållbarhets-

redovisning där de förklarar hur de arbetar med miljö och socialt ansvar. Deras vision är 

att Åhléns ska stå för en hållbar handel. "Våra kunder förväntar sig att vi tar ett ansvar 

för miljöpåverkan av de varor som vi säljer och för att de är tillverkade under bra för-

hållanden" förklarar Åhléns VD.  

 

Åhléns har fokus på fyra områden för att minska företagets miljöpåverkan. Dessa är att 

minska den energi som används i lokalerna, använda sig av förnybar och ursprungs-

märkt el, minska klimatpåverkan från transporter och resor samt öka andelen varor som 

kommer från miljösmarta produktionsprocesser och material. De har som konkreta mål 

att minska elförbrukningen med tjugo procent per kontrakterad kvadratmeter till år 

2015. De gör det genom att arbeta med att minska energianvändningen från ventilation, 

kylning, uppvärmning och belysning. Under 2010 sänkte de elförbrukningen med tio 

procent per kvadratmeter genom att ändra rutiner för hur de släcker sina varuhus, startar 

rulltrappor samt genom energisparande ombyggnationer. Den elen de själva köper in är 

sedan år 2011 ursprungsmärkt ifrån Vattenkraft vilket bidrar till mindre utsläpp av kol-

dioxid. Åhléns äger 84 procent av sina samtliga el-kontrakt.  

 

Åhléns miljöpåverkan sker främst i form av deras godstransporter. De använder sig av 

transsportalternativet båt eftersom det förbrukar minst energi och kan samtidigt frakta 

störst volymer. Två procent av deras sortiment transporteras med flyg och det står för 

tjugo procent av Åhléns totala koldioxidutsläpp. Åhléns konkreta mål är att halvera de 

varor som transporteras med flyg till 2013. Gällande deras transportssträckor mellan 

deras centrallager och varuhusen så arbetar de med att minska den miljöpåverkan ge-

nom förbättrade transportlinjer, samdistribution och effektivare packning av lastbilarna. 

I vissa fall har företaget ersatt lastbilstransporter mot järnvägstransport som genererar 

mindre miljöpåverkan. Deras varuhus är placerade centralt vilket bidrar till att kunderna 

kan minska sin klimatpåverkan genom att promenera eller att åka kollektivt. Inom före-

taget arbetar de med att minska tjänsteresorna och att välja miljövänliga alternativ när 
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de reser.   

 

Åhléns har också samarbeten med Stadsmissionen och Myrorna. De produkter som Åh-

léns inte säljer överlåter de till dessa organisationer vilket medför att varans livslängd 

förlängs. Båda dessa organisationer arbetar med välgörenhet och på detta sätt bidrar 

Åhléns till deras arbete.      

 

Gällande den sociala aspekten strävar Åhléns efter att deras produkter förutom att vara 

hållbara också ska vara etiska samt att de som företag är socialt engagerade. De arbetar 

med krav på mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. De strävar mot mångfald 

och jämställdhet då de anser att varje individ ska betraktas som en tillgång oavsett kön, 

etnisk tillhörighet eller religion.  

 

Malin Bjurvald som arbetar som kemist och är chef för miljö och kvalitet anser att det 

är en utmaning för Åhléns med deras breda sortiment att arbeta med hållbarhetsutveckl-

ing. De har trots det nått framgångar, speciellt inom textil och dammode med produkter 

som tar extra hänsyn till miljön. Bjurvald anser att de ska arbeta vidare med kontrollen 

av varor och att de ska arbeta vidare med att ta fram restriktioner mot vissa kemikalier 

som de inte vill ha i sina produkter. 

 

4.2.2 Leverantörskedjan 

 

Åhléns äger inga egna fabriker utan köper in sina produkter från Europa och Asien, tret-

ton av produktionsländerna anses vara riskländer. De har lokala produktionskontor i 

Shanghai, Hong Kong och New Delhi. Personalen på de kontoren strävar efter att ha en 

nära kontakt med leverantörerna och gör besök för att kontrollera fabrikerna. De ge-

nomför leverantörskontroller för att säkra att deras krav efterföljs och de gör stickprover 

när varorna anländer. Åhléns premierar de leverantörer som arbetar aktivt med hållbar-

hetsutveckling. Åhléns accepterar bland annat inte de arbetsförhållanden som inkluderar 

eller associeras med barnarbete, fångarbete, tvångsarbete, trakasserier, allvarliga miljö-

problem eller allvarliga attitydproblem där leverantören vägrar förändring. De har också 

som mål att stötta leverantören mot att uppfylla deras krav ifall de skulle finna brister 

under en kontroll.   
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Sedan maj år 2010 är Åhléns medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

tack vare deras moderkoncern Axstores. Organisationen verkar för bättre arbetsvillkor i 

detaljhandeln, både när det gäller miljömässiga och sociala frågor. BSCI gör detta ge-

nom en standardiserad granskningsprocess. Samt ska medlemmarna arbeta utefter en 

gemensam uppförandekod som är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

och ILO:s kärnkonventioner om arbetsvillkor. Åhléns strävar efter att ha långsiktiga 

relationer. Därför tycker de att det är viktigt med insyn och förståelse för hur leverantö-

rerna arbetar och utvecklas och är en anledning till att de själva gör kontroller hos sina 

leverantörer. Deras förhoppning är att om de lär känna dem kan de i större utsträckning 

påverka dem att ta ett större hållbarhetsansvar. 

 

Åhléns kräver också att utomeuropeiska leverantörer följer europeisk och svensk lag-

stiftning. De följer EU:s lagstiftning för kemikalier men har förutom det tagit strängare 

krav för deras varor rörande till exempel textil, kosmetik och hygienprodukter där de 

tycker att lagstiftningen inte är tillräckligt stark. När det gäller barnsäkerhet följer de 

speciella riktlinjer för att det ska vara anpassat just till barn med krav på särskilda me-

kaniska, fysikaliska och kemiska krav som minst uppfyller den europeiska och svenska 

lagstiftningen. Samt har de valt bort leksaker som kan associeras med moderna vapen.    

 

När det gäller Åhléns leverantörsled anser Maria Engvall som arbetar på SwedWatch att 

Åhléns måste ta ytterligare ansvar för sin leverantörskedja inför framtiden genom att 

stärka etik- och miljöarbetet och inte enbart förlita sig på BSCI:s krav och kontroller. 

Engvall anser att Åhléns bör arbeta mer målmedvetet med de problem som finns i deras 

leverantörskedja och arbetsprocesser.  

 

4.2.3 Sortiment och styrning 

 

Åhléns miljövänliga sortiment heter "Å, vad bra!". Kraven som finns för att en vara ska 

klassas som en produkt i deras ”Å, vad bra!”- sortment är följande; produkten ska vara 

miljömärkt, de vill säga dessa ska vara granskade och godkända av en miljömärkning. 

Till exempel Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman. Sortiment ska vara ekologiskt. 

Det innebär att materialet eller ingredienserna är utan kemiska bekämpningsmedel och 

konstgödsel och har odlats fritt från detta. De ska ha producerats under ett socialt an-

svar, exempelvis Fairtrade för att de ska vara rättvisa arbetsvillkor och främja social 
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förbättring i utvecklingsländer. Företaget godkänner också varor som är återvunna till 

minst femtio procent eller varor som är gjorda av tencel till minst femtio procent för att 

spara på jordens resurser. Åhléns mål är att deras miljövänliga sortiment ska stå för tio 

procent av deras varors omsättning till år 2013. För ett år sedan (april 2011) var siffran 

tre procent.  

 

Åhléns inköpare arbetar ständigt med att utöka det miljövänliga sortimentet men säger 

att det är olika svårt att hitta miljömärkta produkter inom deras områden. Inom mode 

finns en större andel miljömärkta produkter än inom heminredning då det kan vara svårt 

att finna exempelvis miljömärkt porslin.  

 

Inköpare Kajsa Ekemar Ericsson som köper in hemtextil förklarar att de vill hitta fler 

hållbara material. Detta för att det är svårt att ha ett sortiment bestående av etthundra 

procent ekologisk bomull då utbudet på marknaden är alldeles för litet. Åhléns inköpare 

inom mode, Louise Guthe, anser att en annan utmaning är att det finns få retursystem 

för kläder. Vidare säger hon att jobba med mode innebär att ha ett flöde av produktny-

heter för att göra kunder nöjda. Detta bidrar till en kortare livscykel för produkter och i 

sin tur en högre miljöpåverkan. 

 

När det gäller uppdelningen i deras totala sortiment är det kläder som har högst försälj-

ning ur ett miljövänligt perspektiv. Där är ett av fem plagg som säljs miljömärkt. Detta 

beror troligtvis på att de bytt ut alla linnen och bastoppar till ekologisk bomull samt att 

de har mycket tencel i damsortimentet som också är bättre för miljön. När det gäller 

hemsortimentet är det enbart fyra procent som tillhör det miljömärkta sortimentet ef-

tersom det är svårt att hitta mer hållbara produkter inom området media. Hemtextilen 

och heminteriören står för sex respektive tio procent av omsättningen och när det gäller 

bad och bäddprodukter är omsättningen tolv procent tack vare att Åhléns har en hel se-

rie i ekologisk bomull.   

 

Förutom att arbeta med "Å, vad bra!"-sortimentet använder Åhléns sig också av etiska 

bortval. De vill säga att de väljer bort varor som de inte anser är acceptabla eller fören-

liga med deras värderingar. Några av deras etiska bortval är dun, de tar avstånd från dun 

som plockats från levande fåglar. Åhléns accepterar läder men enbart som biprodukt 

från köttproduktion. När det gäller päls tar Åhléns avstånd från det och är medlemmar 

av "Fur Free Alliance". De accepterar inte heller sandblästring som produktionsmetod i 
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deras märkesvaror. De accepterar inte trä där materialet kommer från hotade arter. 

Dessa principer skapar riktlinjer för Åhléns arbete och de utvärderar hela tiden sitt sor-

timent för att arbeta i förebyggande syfte med sina bortval.      

 

Guthe tror att företag i framtiden kommer ta större hänsyn till hela varans livscykel, från 

råvara till avfall. Det inkluderar återvinning, nya miljösmarta material men också att 

förbättra de processer runt produkten som påverkar människor och miljö.  

 

4.2.4 Anställda och konsumenter 

 

Åhléns vill vara en attraktiv arbetsgivare för sina anställda och detta visas genom ett 

aktivt arbete med att erbjuda god arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Deras 

medarbetare ska känna sig delaktiga och känna ansvar i sitt arbete för att trivas. De har 

tydliga mål med att öka frisknärvaron och den har de ökat med fem procent under de 

senaste åren. De arbetar också för att främja mångfald och lika rättigheter och möjlig-

heter i arbetslivet. Då de tror att det stärker Åhléns konkurrenskraft och bidrar till att 

utveckla deras affärsverksamhet. Trots detta består Åhléns personal framförallt av kvin-

nor. Hela nittio procent är kvinnor och tio procent är män och medelåldern är 36 år. Ett 

långsiktigt mål enligt Åhléns är att öka mångfalden och att få en jämn könsfördelning. 

 

Åhléns arbetar med att internt utbilda sina anställda inom ämnet hållbarhetsutveckling. 

Detta gör de genom att bland annat ge en webbutbildning. De har en introduktionsut-

bildning kring hållbarhet för hela inköpsavdelningen och erbjuder också utbildningar i 

hållbara eller alternativa material. 

 

Åhléns strävar efter att påverka sina konsumenter till att bli mer hållbara och detta gör 

dem bland annat genom att råda sina konsumenter till bättre klädvård. Genom att inte 

tvätta i hög temperatur eller att vädra istället samt att låta plagget självtorka istället för 

att använda torktumlare. Detta minskar energiförbrukningen och är bättre för både mil-

jön och för klädesplagget.  

 

4.3 Sammanfattning 
 

(1) Gällande de tre målklasserna arbetar Beijer Byggmaterial främst med miljöarbete 

men inte med den sociala aspekten. De arbetar utefter riktlinjer som ska följas upp för 
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att det hållbara arbetet ska ske på ett korrekt sätt. De strävar efter att bli det bästa miljö-

alternativet i sin bransch. Till exempel har de en länk till Folksams byggmiljöguide på 

deras hemsida. Detta för att bidra till ett miljövänligare byggande. De arbetar också med 

att välja produkter som är det bästa alternativet ur ett livscykelperspektiv. För att uppnå 

bra utveckling inom området hållbar utveckling har Beijer Byggmaterial miljömål som 

följs upp. Beijer Byggmaterial strävar efter att vara främst inom branschen när det gäller 

hållbarhetsarbete. 

 

Gällande Åhléns arbete med hållbar utveckling arbetar de med både den miljömässiga 

och den sociala aspekten. Deras hållbarhetsarbete kallas för ”På rätt väg!” och utgör 

grunden för företagets hållbarhetsredovisning. Deras vision är att Åhléns ska stå för en 

hållbar handel. De fokuserar på fyra områden för att minska företagets miljöpåverkan. 

De strävar efter att deras produkter ska vara miljövänliga och etiskt korrekta samt att 

Åhléns ska vara socialt engagerade. Målet för den närmaste framtiden är att det miljö-

vänliga sortimentet ska vara tio procent av omsättningen och öka och de ligger i fram-

kant när det gäller hållbarhetsarbete.    

 

(2) Beijer Byggmaterial arbetar med leverantörskedjan och tar ansvar i denna genom att 

till exempel göra ansvarsfulla inköp av trävirke där också leverantörerna kontrolleras 

och godkänns. En del i arbetet mot en hållbar utveckling är att få leverantörerna att ta ett 

större ansvar och bli bättre. Samarbete med leverantörerna gör att bättre förutsättningar 

att lyckas med miljömålen skapas. Företaget skyddar och återställer naturen genom att 

leverantörerna av exempelvis trävirke har naturskog.  

 

Åhléns arbetar genomgående med sin leverantörskedja och har olika krav på denna. 

Dessa är eniga med kraven som Åhléns har på miljömässiga och sociala aspekter. De 

arbetar med leverantörer i riskländer vilket gör att arbetet med att kontrollera miljö-

mässiga och sociala villkor är av vikt. Detta görs genom att ha lokala kontor i produkt-

ionsländerna för att skapa en relation med leverantörerna vilket kan bidra till större an-

svarstagande från deras sida. De är också medlemmar i BSCI vilka också kontrollerar 

leverantörerna. Åhléns har också uppförandekoder som leverantörerna måste uppfylla.  

 

(3) Beijer Byggmaterial arbetar med sortimentet och styrningen av verksamheten. De är 

ISO certifierade och har många miljömärkta produkter i sortimentet vilka utmärks med 
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”Grönt Val”. På varje Beijeranläggning finns en miljösamordnare vilken ska hjälpa till 

att bidra till bättre miljöarbete. Beijer Byggmaterial har olika sätt att styra organisation-

en på ett sätt som ska tillfredsställa kund-, lag-, och miljökrav. Samt arbetar de också 

med bortval av osäkra träslag och återställer naturen.  

 

Åhléns har ett brett sortiment av miljömärkta varor inom både mode, interiör och skön-

het. Produktionen av varorna sker under socialt ansvar och är ekologiskt. Företaget strä-

var efter en hög kvalitet på varorna. ”Å, va bra!” är det miljömärkta sortimentet där 

mode står för den största andelen av miljömärkta varor. Åhléns arbetar också med etiska 

bortval som exempelvis dun, päls och sandblästring.  

 

(4) När det gäller anställda och konsumenter erbjuder Beijer Byggmaterial kunderna 

miljökunnig personal och miljövänliga produkter. Personalen blir också utbildad i miljö 

för att kunna tala för de produkter som är uppmärkta med ”Grönt Val” och ändra kon-

sumtionsmönstren som kunden har. Kommunikation sker både internt och externt för att 

företaget vill kunna föra en dialog med intressenterna om krav och intressen i miljöarbe-

tet.  

 

Åhléns utbildar personalen i hållbar utveckling och vill vara attraktiva arbetsgivare då 

arbete läggs för att förbättra arbetsmiljö och utveckling inom företaget. De strävar efter 

hög kundnöjdhet genom bra kvalitet och service och vill vara en förebild för andra före-

tag i branschen. Åhléns strävar också efter att öka personalens frisknärvaro. 
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5 ANALYS 
 

Analysen är en sammankoppling mellan den teori som presenterats och empirin som 

insamlats. Genom analysen skall slutsatser dras för att kunna besvara forsknings-

frågan.  

 

5.1 Tre målklasser 
 

Om hållbarhet beaktas när olika beslut fattas hos ett detaljhandelsföretag kan en hållbar 

framtid uppnås. Enligt csripraktiken.se (2008) bidrar produkter till den största miljöpå-

verkan. Därför blir det viktigt att fokusera på början av produktionskedjan. Enligt ett-

hundra detaljhandlare som intervjuats ansåg de flesta att det viktigaste var att införa en 

socialt ansvarsfull och miljömässigt anpassad inköpsstrategi (csripraktiken.se, 2008). 

CSR-arbete kan effektivisera organisationen och öka produktiviteten samt skadar inte 

hållbarhetsarbete verksamheten enligt Wallin (2012). För att nå en hållbar utveckling 

inom ett företag måste de utveckla organisationen vilket ofta är tids- och kapitalkrä-

vande (CSR-kompassen). Hållbarhetsarbete kan också skapa konkurrensfördelar 

(csripraktiken.se).  

 

Enligt Beijer Byggmaterial står varornas miljöpåverkan för en stor del av den totala 

miljöpåverkan. Den direkta miljöpåverkan som företaget genererar är relaterad till 

energi och materialförbrukning samt avfall. Åhléns vill minska miljöpåverkan och har 

som mål att skapa effektiva retursystem för deras produkter då mode har en relativt kort 

livscykel. Bägge företagen strävar efter att vara ledande inom branschen gällande håll-

barhetsarbete.  

 

Således, det som upptäckts genom studien av de två fallföretagen är att den största mil-

jöpåverkan som sker inom detaljhandeln är produktrelaterad, från det att en produkt 

produceras, transporteras, används och slutligen förkastas utgör den i olika grad en mil-

jöpåverkan. Att båda företagen strävar efter att vara i framkant gällande hållbarhetsar-

bete kan bidra till att de skapar konkurrensfördelar inom sina respektive branscher där-

för att är de ledande inom hållbarhet kan detta påverka de konsumenter som värderar 

hållbarhet att välja dem före andra aktörer inom samma bransch. Om produktiviteten 

ökar för dessa företag är okänt.    
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Genom litteraturstudien har modellen av csripraktiken.se (2008) framkommit som ett 

verktyg för att skapa en miljöprofil på ett detaljhandelsföretag. Punkterna beskriver den 

ordning som detaljhandlarna bör införa dessa åtgärder för att åstadkomma ett mer håll-

bart företag. Att först införa en socialt ansvarsfull inköpstrategi är viktigt då en stor del 

av miljöpåverkan finns i produkterna, vilket nämnts ovan. Nedan presenteras modellen: 

 

(1) Införa en socialt ansvarsfull och miljömässigt anpassad inköpsstrategi 

(2) Installera återvinningsstationer i både butiker och på lager 

(3) Miljöanpassa förpackningar och förpackningslösningar 

(4) Förändra distributionskedjan så att den tar miljöhänsyn och blir resurseffektivare 

(5) Erbjuda återvinningsprogram för kunder, både att ta tillbaka produkter men 

också se till att de kan få förlängd livslängd 

(6) Göra om butiker så att de tar hänsyn till miljö och klimatpåverkan (byggnader, 

inredning, infrastruktur och system) 

 

Beijer Byggmaterial arbetar med sin inköpsstrategi på ett sådant sätt att de tar ansvar för 

varifrån trämaterialet kommer. I regionen har en gemensam lastbil införts för att minska 

transportkostnader och miljöpåverkan. Vilket är en förändring i distributionskedjan som 

bidrar till att de tar miljöhänsyn och blir resurseffektiva. På Beijer Byggmaterials hem-

sida finns Folksams byggmiljöguide. Denna beskriver hur kunden kan bygga och reno-

vera på ett grönt sätt. Målet med guiden är att den som bygger eller renoverar kan se 

miljöpåverkan av produkterna som denne använder. Beijer erbjuder både miljömärkta 

varor och miljökunnig personal som gör att kunden kan handla på ett miljövänligt sätt. 

 

Åhléns inköpsstrategi gällande miljömärkta varor är att de vill öka andelen produkter 

som kommer från miljösmarta produktionsprocesser och material. Åhléns har fokus på 

att minska klimatpåverkan från transporter och resor därför finns lokala kontor i de 

största produktionsländerna vilket bidrar till mindre resande då tjänsteresandet är en 

faktor som de arbetar med att reducera. De arbetar också med att samkoordinera sina 

transporter för att minska miljöpåverkan och eftersom Åhléns produktion ligger långt 

ifrån konsumtion geografiskt, används främst båttransporter vilket är det naturvänligaste 

transportalternativet.   
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Åhléns transporterar två procent av sina varor med flyg vilket står för tjugo procent av 

deras totala koldioxidutsläpp och de har som mål att minska detta till hälften. Åhléns 

vill också att deras produkter ska ha den minsta möjliga påverkan på människor och 

miljö. De produkter som inte säljs överlåts till olika organisationer vilket förlänger va-

rans livslängd. Företagets arbete med att göra om sina butiker på ett sätt som tar hänsyn 

till miljö och klimatpåverkan gör de genom att minska energin som används i lokalerna 

samt använder sig av förnybar och ursprungsmärkt el.  

 

Således arbetar fallföretagen med miljömässiga aspekter. Utifrån modellen finns det 

vissa punkter som syns tydligare i fallföretagens arbete för en hållbar framtid. Gällande 

återvinningsstationer och miljöanpassade förpackningar har inte arbetet framgått lika 

tydligt. Gällande Åhléns samarbete med hjälporganisationer förlängs produkters livs-

längd vilket bidrar till mindre miljöpåverkan och till välgörenhetsarbete som också gyn-

nar företagets image. Beijer Byggmaterials lokala leverantörer bidrar till mindre trans-

porter medan Åhléns har de flesta av sina leverantörer globalt och dessutom i riskländer 

vilket ökar transportsträckorna och miljöpåverkan. Att Beijer Byggmaterial hänvisar 

sina kunder till byggmiljöguiden är ett sätt företaget använder sig av för att tillsammans 

med kunderna sträva mot en hållbar utveckling och ett miljövänligare tänk. Åhléns är 

dessutom en stor aktör på marknaden vilket kan påverka andra att följa deras exempel 

med hållbarhetsarbetet.  

 

5.2 Leverantörskedjan 
 

Modellen nedan från CSR-Kompassen visar i sex steg hur ett företag kan påbörja och 

vidhålla ett hållbarhetsarbete. Från det företaget vill uppnå inom socialt ansvar i leve-

rantörskedjan till att kartlägga riskerna med ett sådant arbete både internt och i leveran-

törsleden. Därefter fastställs och anpassas en uppförandekod så att den fungerar. Sedan 

följs leverantörerna upp för att kontrollera om de uppfyller kraven för uppförandekoden. 

Företaget ska löpande förbättra samarbetet och partnerskapet samt leverantörens sociala 

och miljömässiga förhållanden. Kommunikation om socialt och miljömässigt ansvarsta-

gande ska vara integrerad i arbetet i leverantörskedjan.  
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Figur 5.1 csrkompassen.se 

 

Beijer Byggmaterial vill utforma krav tillsammans med leverantörer för att få fram en 

tydlig miljöinformation samt vill de förbättra varor, förpackningar och transporter ur ett 

miljöperspektiv. I Wolseley Group, i vilken Beijer Byggmaterial ingår, samarbetar leve-

rantörerna och söker information om källan till skogsprodukterna. De utvärderar den 

information som erhålls mot policyn som företaget har. Som en del i samarbetet ska 

företaget få leverantörerna att följa policyn bättre. De ska också arbeta med att upp-

muntra leverantörer att engagera sig i en process i vilken leverantören kan uppnå lämp-

lig certifiering. I enighet med modellen uppfyller fallföretagen många utav stegen.  

 

Åhléns äger inga egna fabriker utan köper in sina produkter från Europa och Asien, tret-

ton av produktionsländerna anses vara riskländer. Personalen på kontoren i anknytning 

till produktionen har en nära kontakt med leverantörerna och gör besök för att kontrol-

lera fabrikerna. De genomför leverantörskontroller för att säkra att både de miljömäss-

iga och sociala kraven de har på leverantörerna efterföljs. Åhléns strävar efter att ha 

långsiktiga relationer. Det är därför de tycker att det är viktigt med insyn och förståelse 

för hur de arbetar och utvecklas. En ytterligare orsak till att de själva gör kontroller hos 

sina leverantörer är att de tror att om de lär känna dem kan de påverka dem att ta ett 

större hållbarhetsansvar. Skulle de finna en brist hos leverantören under kontrollen är 

ambitionen att tillsammans med leverantören stötta denne för att åtgärda bristen.  

 

Följaktligen arbetar fallföretagen utefter den teoretiska modellen eller på ett liknade 

sätt. Bägge har ambitionen att förbättra sina leverantörsled och väljer leverantörer som 

uppfyller deras krav på sociala och miljömässiga aspekter. De är medvetna om riskerna 

med de olika länderna som produktionen sker i. Det är främst Åhléns som har produkt-
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ion i riskländer därför är det mer relevant för dem att ha uppförandekoder i åtanke och 

noggranna kontroller. Arbetet med hållbarhet i leverantörskedjan är mer utarbetat i jäm-

förelse med Beijer som har den mesta av sin produktion i Sverige. Dock arbetar inte 

Beijer Byggmaterial med de sociala aspekterna i leverantörskedjan på ett tydligt sätt, 

vilket Åhléns gör. 

 

Om företag väljer bort leverantörer som inte uppfyller uppförandekoden som fastställts 

bidrar detta till att leverantören kanske inte kan överleva på marknaden. Om alla företag 

skulle välja bort underleverantörerna istället för att hjälpa dem att utvecklas mot ett 

bättre hållbarhetsarbete skulle dessa företag inte klara sig och effekten kan bli att de 

som arbetar hos eller är beroende av den leverantören drabbas. De fattiga människorna 

blir ännu fattigare vilket har en negativ inverkan på den sociala aspekten inom hållbar-

het.  

 

5.3 Sortiment och styrning 
 

Den negativa inverkan på naturen har bidragit till att människor måste bli bättre på att 

hushålla med naturens resurser samt sträva efter att förbättra livsmiljön på både lång 

och kort sikt (Persson & Persson, 2011). Detta görs genom Fairtrade och andra liknade 

organisationer som bidrar till en hållbar utveckling. Ekologiska produkter är också ett 

sätt att bidra positivt till en hållbar framtid för detaljhandelsföretag. Att arbeta med CSR 

kan vara en metod att effektivisera vilket de flesta företag vill kunna göra (Wallin, 

2012). Ändå arbetas CSR ofta med för att det är trendigt och detaljisterna förstår inte 

den fulla potentialen i ett sådant arbete.  

 

För att bli det bästa miljöalternativet i branschen menar Beijer Byggmaterial att riktlin-

jer ska finnas och följas upp. Företaget väljer det bästa alternativet i varje varugrupp 

med den bästa miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv utan att produktens egenskaper 

ska försämras. Beijer Byggmaterial har sitt miljövänliga sortiment ”Grönt Val” som de 

har som mål att öka försäljningen av. 

 

Likaså Åhléns ”Å, vad bra!”- sortiment ger kunden ett miljövänligt alternativ när han 

eller hon befinner sig i servicelandskapet. Åhléns inköpare arbetar ständigt med att hitta 

miljömärkta produkter inom deras olika områden men menar att det skiljer sig i svår-
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hetsgrad. Ett krav Åhléns har är att det ska vara ekologiskt och det innebär att material 

eller ingredienser är utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.  

Således kan ett mål att öka försäljningen av miljövänliga produkter göra att företaget 

skapar mer miljövänliga kunder då det kanske endast finns ett alternativ för kunden att 

välja. Om sortimenten ökar av hållbara produkter på båda fallföretagen bidrar det till 

mer miljövänliga kunder vilket bidrar positivt till den hållbara utvecklingen. Att ha tyd-

liga miljömärkta sortiment bidrar också till en tydlig bild för kunden över hur företaget 

arbetar med hållbarhet och kan generera nya kunder i form av de som värderar hållbar-

hetsarbete.   

 

Att Åhléns har ett samarbete med välgörenhetsorganisationer som Myrorna med flera 

bidrar också till en bättre image och bild av deras företag. Beijer Byggmaterial har inte 

uttalat att de har ett samarbete med någon hjälporganisation eller liknande. Det skulle 

kunna hjälpa företaget att få ett miljövänligt rykte. Åhléns blir också ett gott föredöme 

för andra i branschen med ett sådant arbete och det är miljövänligare att utöka produk-

ters livscykel. Speciellt inom dammode där livscykeln ofta är snabb för de flesta plagg.    

 

Att arbeta med CSR kan vara en metod att effektivisera verksamheten vilket de flesta 

företag vill kunna göra (Wallin, 2012). Att skapa strategier för företag innebär att sätta 

upp mål för verksamheten (Grant, 1998). Strategin skapar riktlinjer att följa och bidrar 

till att nå målen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Figur 5.2 Grant (1998:12) 

 

Beijer Byggmaterial har en tydlig strategi för att styra organisationen på ett sätt som 

tillfredsställer kund-, lag-, och miljökrav. Dessa är målstyrning, rutinstyrning samt 
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hur de ska arbeta med hållbarhet. De har fyra områden som de fokuserar på för att nå en 

hållbar utveckling. Dessa är: minska användningen av energi i lokalerna, använda för-

nybar och ursprungsmärkt el, minska transporter och resande samt öka andelen klimat-

smarta varor.  

 

Således har bägge fallföretagen strategier och mål som de strävar efter att uppfylla i sina 

verksamheter. Enligt modellen ovan använder sig Beijer av en tydlig struktur i sitt stra-

tegiarbete. Där Åhléns har övergripande mål för att minska den påverkan som de ger 

upphov till. Båda företagen har mål när det gäller hållbarhetsutvecklingen vilka är både 

lång- och kortsiktiga. Strategierna som företagen utformar rör både företaget och om-

givningen. Då kunder, leverantörer och konkurrenter involveras i arbetet. Det finns 

dock inga enkla modeller över hur ett detaljhandelsföretag kan arbeta med hållbarhet 

eller CSR. Alla detaljhandlare behöver utforma sin egen plan som gör att deras företag 

bidrar till en hållbar utveckling.  

 

Enligt teorin kan företagen genom att använda PDCA-modellen (Figur 3.4) förändra sitt 

arbetssätt och sin organisation. Genom att använda modellen kan detaljhandlare ta hän-

syn till de olika aspekterna inom hållbar utveckling och detaljhandelsföretag kan pla-

nera, utföra, kontrollera och agera i det miljöarbete som utförs. 

  

Figur 5.3 Egen bild med utgångspunkt från Epstein (2008) 

 

Utefter hur miljömässiga och sociala aspekter ser ut kan de definiera hållbara strategier 

för hur företaget ska arbeta mot en hållbar utveckling.  

 

Beijer Byggmaterial erbjuder kunderna miljövänlig byggrådgivning då varje anläggning 

har en miljösamordnare som också ska se till att miljöarbetet utförs. Detta är en del i hur 

företaget kan bidra till ett mer hållbart företagande. Den ambition som Beijer Bygg-
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material har när det gäller miljön är att erbjuda kunderna ett överlägset utbud av bygg-

material och kringutrustning på ett sätt som effektiviserar och underlättar för kunden 

samt ge miljökompetent rådgivning om hur deras produkter ska användas på ett miljö-

vänligt sätt. Åhléns använder sig av etiska bortval vilket tvingar leverantörerna att bli 

bättre och detta är en strategi för att skapa ett bättre hållbarhetsarbete. Åhléns är också 

en stor aktör på marknaden vilket kan påverka andra att följa deras exempel. En del i 

arbetet är fallföretagens gröna sortiment som de erbjuder kunden. Dessa bidrar också till 

ett hållbart företagande. 

 

Således som tidigare sagts finns ingen färdig mall men ett sätt att skapa sin egen är att 

utarbeta en från grunden, till exempel med denna modell. Målen som företagen sätter 

upp ska ha en genomförandeplan för att den ska lyckas på ett bra sätt i alla tre aspekter 

– miljö, socialt och ekonomiskt. PDCA modellen är ett sätt för företag att förstå orsak-

verkan-samband och utefter det påverka sitt arbetssätt och bli en bättre aktör på mark-

naden. 

 

5.4 Anställda och konsumenter 
 

Enligt en undersökning angående hållbara företag visade den att många personer är vil-

liga att acceptera en lägre lön på ett företag som har ett gott rykte samt arbetar med mil-

jömässiga och sociala frågor (DeJonghe et al., 2009). Slutsatsen av undersökningen 

blev att arbetssökande attraheras av organisationer som positionerar sig som miljömäss-

igt hållbara. Lite är känt om hur hållbara produkter påverkar konsumenters preferenser 

(Luchs et al., 2010). Människans syn på sig själv påverkar valet mellan traditionella och 

etiska alternativ (Handelns utvecklingsråd, 2012). Dessutom associerar vissa konsumen-

ter etiska produkter med sämre egenskaper exempelvis lägre prestanda (csriprakti-

ken.se). En majoritet av unga svenskar anser att företag måste prioritera etikfrågor och 

ta större ett socialt ansvar.  

 

DPSIR-modellen används för att kunna mäta hur väl miljö- och delmål uppfylls (Pers-

son & Persson, 2011). Denna beskriver miljöpåverkan i ett orsak-verkan-samband där 

människors levnadssätt skapat miljöproblem som måste rättas till för ett framtida sam-

hälle. Om företag kan ändra människors konsumtionsvanor genom att anställda kan 

framhäva produkter som är hållbara för kunden kan målen uppnås.  
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En uppfattning som Beijer har är att kunderna inte har mycket kunskap om miljövänliga 

produkter i byggbranschen. Därför erbjuder företaget miljövänlig byggrådgivning och 

miljövänliga produkter som märks ut i servicelandskapen som ”Grönt Val”. Beijer 

Byggmaterial tar in produkter i sortimentet vilka är bra för miljön och för hälsan hos de 

som arbetar med produkten. 

 

Åhléns menar att när konsumenten tvättar och torktumlar plagg för rengöring kan de 

minska påverkan på miljön. Kunden kan göra skillnad genom att tvätta i lägre tempera-

tur eller att vädra istället för att tvätta då det ofta räcker. Om möjligheten finns kan de 

också låta tvätten självtorka istället för att använda torktumlare vilket minskar energi-

förbrukningen avsevärt. Detta är ett sätt som kan påverka Åhléns konsumenter att också 

sträva mot hållbarhetsutveckling.    

 

Således förknippas miljövänliga och etiska produkter ofta med sämre egenskaper i teo-

rin vilket kan vara en negativ aspekt då konsumenter vill ha det bästa. Om det bästa 

dessutom är ett billigare alternativ till ett grönt val blir det svårt för kedjorna att sälja av 

sitt gröna sortiment. En positiv aspekt kan vara att de undersökningar som gjorts visar 

att många unga värderar de företag som tar sitt sociala och miljömässiga ansvar. Åhléns 

skötselråd är ett sätt som de arbetar för att påverka kunden att bli mer miljömedvetna. 

Genom DPSIR-modellen kan detaljhandelsföretag förstå den miljöpåverkan de orsakar 

och se sambandet till skadan i naturen. Därför kan de påverka människors levnadssätt 

genom att ändra deras konsumtionsmönster.  

 

Genom litteraturstudien framkom det att medvetenheten hos kunderna blir allt större 

vilket medför att det sprider sig mellan de olika branscherna. Däremot, inom byggbran-

schen, har det visat sig att de inte är medvetna om den miljöpåverkan som byggmaterial 

genererar därav faller ansvaret på fackmän som arbetar med produkterna. 

 

5.5 Sammanfattning 
 

(1) Fallföretagen arbetar på olika sätt med hållbarhetens tre målklasser. Det som syns 

tydligt i bägge fallen är att de arbetar med hållbar utveckling men i olika utsträckning 

när det gäller miljömässiga och sociala frågor. Den största miljöpåverkan som sker 
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inom detaljhandeln är produktrelaterad. Därför läggs fokus på början av produktions-

kedjan samt på inköpsstrategin. För att öka andelen miljömärkta varor och göra inköps-

strategin ansvarsfull och miljömässigt anpassad. Transportalternativen är en stor påver-

kansfaktor på miljön därför väljer fallföretagen det alternativ som påverkar miljön minst 

i den utsträckning de kan. Det som kan tolkas som konkurrensfördelar för fallföretagen 

är att de båda strävar efter att ligga i framkant när det gäller att skapa en hållbar framtid 

för samhället och miljön. 

 

Det som inte framkommit under studien är om hållbarhetsarbete faktiskt ökar produkti-

viteten hos fallföretagen, vilket teorin säger är en effekt på hållbarhetsarbete. Om arbe-

tet är mycket tids- och kapitalkrävande har inte heller framkommit. Om det är som teo-

rin säger, att företag i allmänhet inte arbetar så mycket med hållbarhet som de skulle 

kunna göra, kanske fallföretagen har mer de skulle kunna göra för ett lyckat hållbar-

hetsarbete. Om hållbarhetsarbete är mycket kostsamt är inte heller känt.  

 

(2) Genom ett arbete med leverantörskedjan kan företagen påverka hållbarhetsarbetet 

genom att kontrollera, följa upp och stötta leverantörerna till ett mer miljövänligt och 

socialt riktigt arbete. Detta påverkar hållbarhetsarbetet på ett positivt sätt då kommuni-

kationen om detta ansvarstaganade är integrerat i ett gemensamt arbete. Fallföretagen 

vill utforma krav tillsammans med leverantörerna och de vill förbättra varor, förpack-

ningar och transporter ur ett miljöperspektiv. Det ena fallföretaget ligger längre fram i 

arbetet med sociala frågor än det andra fallföretaget.  

 

Bägge fallföretagen har ambitioner att förbättra sina leverantörsled och väljer leverantö-

rer som uppfyller kraven på sociala och miljömässiga aspekter. Risken med att välja 

bort leverantörer som inte uppfyller uppförandekoden är att denna inte kan överleva på 

marknaden och att effekten blir att de fattiga människorna blir fattigare vilket påverkar 

den sociala aspekten negativt. När det gäller fallföretagen har Åhléns produktion som 

ligger långt ifrån konsumtion geografiskt därför är det viktigt för dem med krav och 

kontroller av leverantörskedjan samt uppförandekoder. Medan Beijer har produktion 

nära konsumtion och därav minskar betydelsen för dem att upprätthålla dessa krav och 

kontroller.   
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(3) Människor behöver förstå vikten av att hushålla med naturens resurser då naturen 

har blivit negativt påverkad av människans livsstil. Om sortimenten av hållbara produk-

ter ökar på båda fallföretagen bidrar det till mer miljövänliga kunder vilket bidrar posi-

tivt till den hållbara utvecklingen. Att ha tydliga miljömärkta sortiment bidrar till en 

tydlig bild för kunden hur företaget arbetar med hållbarhet. Det blir också ett gott före-

döme för andra i branschen med ett sådant arbete. 

 

Bägge fallföretagen har strategier och mål som de strävar efter att uppfylla i sina verk-

samheter. Båda företagen har mål när det gäller hållbarhetsutvecklingen vilka är både 

lång- och kortsiktiga. Strategierna som företagen utformar rör både företaget och om-

givningen. Det finns inga enkla modeller över hur ett detaljhandelsföretag kan arbeta 

med hållbarhet eller CSR därför måste modeller för det enskilda företaget utarbetas. 

Målen som företagen sätter upp ska ha en genomförandeplan för att den ska lyckas på 

ett bra sätt i alla tre aspekter – miljö, socialt och ekonomiskt.  

 

(4) Miljövänliga och etiska produkter förknippas ofta med sämre egenskaper i teorin 

vilket kan vara en negativ aspekt då konsumenter vill ha det bästa. De undersökningar 

som gjorts visar att många unga värderar de företag som tar sitt sociala och miljömäss-

iga ansvar.  

 

Genom att använda sig av en modell, till exempel DPSIR-modellen, kan detaljhandels-

företag förstå hur de kan påverka människors levnadssätt. Genom att till exempel an-

ställda kan tala väl för de miljövänliga alternativen i deras sortiment kan målen att öka 

andelen miljövänliga produkters försäljning uppnås.  

 

Ett av fallföretagen menar att konsumenten kan påverka miljöpåverkan genom hur de 

till exempel rengör ett plagg. Det är ett sätt som företaget arbetar med för att få konsu-

menter att sträva mot ett eget hållbarhetsarbete. De unga kunderna värderar företag som 

tar sitt miljömässiga och sociala ansvar. Genom litteraturstudien framkom det att med-

vetenheten hos kunderna blir allt större vilket medför att det sprider sig mellan de olika 

branscherna. Dock är det kanske så att de inte är upplysta om byggbranschens miljöpå-

verkan i samma utsträckning vilket gör att ansvaret faller på fackmän som arbetar med 

produkterna. 
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6 SLUTSATS 
 

Kapitlet beskriver de slutsatser som utvecklats efter litteratur- och empiristudien där 

analyskapitlet sammankopplat dessa. Genom en cross-check analysis presenteras hur 

fallföretagen arbetar med hållbar utveckling. Därefter besvaras forskningsfrågan. Av-

slutningsvis presenteras rekommendationer och en öppen diskussion kring hållbar ut-

veckling.  

 

6.1 Cross-check analysis 
 

Nedan presenteras hur fallföretagen arbetar med hållbar utveckling inom de fyra områ-

dena som utgör strukturen för uppsatsen. (Tabell 6.1) 

 Beijer Byggmaterial AB Åhléns AB 

Tre målklasser Arbetar främst med miljön 

och har lagt ner mest resur-

ser på den genom att till-

handahålla kunderna ett 

miljövänligt sortiment som 

de strävar efter att utöka.  

Arbetar med de tre mål-

klasserna. Fokus ligger på 

miljö men även den sociala 

aspekten. De har ett miljö-

vänligt sortiment som de 

strävar efter att utöka. 

Leverantörskedjan  Har främst lokala leveran-

törer. Kort transportsträcka 

mellan produktion och 

konsumtion. Har krav som 

deras leverantörer ska upp-

fylla från ett ägarperspek-

tiv. De har ett samarbete 

med sina leverantörer för 

att tillsammans nå de upp-

satta miljömålen.   

Globala leverantörer. Pro-

duktion i 13 riskländer. 

Frakt sker främst med båt. 

Har riktlinjer som deras 

leverantörer ska uppfylla 

gällande den miljömässiga 

och sociala aspekten. Kon-

trollerar leverantörernas 

fabriker. Är medlemmar i 

en organisation som strävar 

efter hållbara mål. 

Sortiment och styrning Arbetar med det miljö-

märkta sortimentet ”Grönt 

Val” och erbjuder kunden 

miljövänlig byggrådgiv-

ning. Verksamhetsstyr-

ningen sker utefter uppsatta 

miljömål.  

 

Arbetar med det miljö-

märkta sortimentet ”Å, va 

bra!”. Använder sig av 

etiska bortval. Har fyra 

fokusområden som styr 

verksamheten. 

Anställda och Konsumen-

ter  

Anställdas uppfattning är 

att kunden inte har förstå-

else för hur byggmaterial 

påverkar miljön. Anställda 

utarbetas inom miljöarbete 

för att påverka kundens 

konsumtionsmönster. 

Anställda utbildas inom 

hållbarhetsutveckling för 

att de ska känna sig delakt-

iga och ta ett ansvar. De 

ger miljövänliga råd till 

sina kunder gällande sina 

produkter.     
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6.2 Slutsatser 
 

 Hur arbetar detaljhandelsföretag med hållbar utveckling för att skapa en hållbar 

strategi när det gäller konkurrensfördelar och lönsamhet? 

 

Det finns inga enkla recept på framgång för detaljhandelsföretag på dagens konkur-

rensmarknad gällande hållbarhetsutveckling. Därför behöver detaljhandelsföretag ut-

veckla en egen strategi för hur de ska arbeta utefter sin egen förmåga och storlek. Där-

emot har fyra viktiga delar framgått av studien som kan utgöra riktlinjer för hur ett de-

taljhandelsföretag kan arbeta med hållbar utveckling. Dessa är de tre målklasserna, leve-

rantörskedjan, sortiment och styrning samt anställda och konsumenter.   

 

(1) Det har framgått av studien att det är viktigt att ta hänsyn till hållbarhetens tre mål-

klasser, nämligen den ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekten i harmoni med 

varandra. Enligt teorin kan ett sådant arbete gynna produktiviteten och lönsamheten i ett 

detaljhandelsföretag. Det finns en möjlighet att nå en bra företagsutveckling genom att 

lära sig att hantera möjligheter och hot som är sammankopplade med klimatpåverkan 

och samhällets krav på ett miljömässigt, etiskt och socialt ansvar. Om ett detaljhandels-

företag arbetar med att minska sin miljöpåverkan bidrar detta till ett bättre utnyttjande 

av resurser och sparar kostnader samtidigt som miljön gynnas detta resulterar i sänkta 

kostnader och ökad lönsamhet.    

 

(2) Studien påvisade att det är av stor vikt att använda leverantörskedjan som ett verktyg 

för att förbättra arbetet med problemen inom hållbarhet i hela ledet och på så sätt skapa 

en långsiktig plan över hur hållbarhetsarbetet ska se ut. Då produkter har den största 

miljöpåverkan inom detaljhandelföretag är det viktigt att fokusera på leverantörskedjan. 

Genom ett sådant arbete kan de påverka både de miljömässiga och sociala aspekterna 

vilket gynnar hållbarhetsutvecklingen i hela världen tack vare den globaliserade han-

deln. Om detaljhandelsföretag ställer krav på sina leverantörer gällande miljömässiga 

och sociala villkor kan detta påverka andra leverantörer och företag att följa deras ex-

empel och på det sättet sprids en hållbar strategi över hela världen då handeln är globa-

liserad. Ett hållbart arbete i leverantörskedjan gör att konkurrensfördelar skapas hos de 

detaljister som bryr sig.  
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(3) Att styra sin verksamhet mot ett hållbart sätt kräver att det syns i sortimentet. Därav 

blir det viktigt för ett detaljhandelsföretag att sträva efter ett miljövänligt sortiment och 

att ständigt utöka detta. Detta påvisar också att företaget arbetar med hållbarhet på ett 

synbart sätt och skapar en bättre bild av företaget gentemot intressenterna. Att styra 

verksamheten på ett sätt som tillfredsställer kund-, lag- och miljökrav är en upptäckt 

som vi gjort under studiens genomförande. Två fördelar med att ha hållbara produkter i 

sortimentet utöver miljövinsten är reducerade kostnader i form av minskad resursför-

brukning tack vare ett leverantörssamarbete och ökad lojalitet hos kunderna. Då leve-

rantörssammarbetet bidrar till ett bättre utnyttjande av resurser vilket sparar kostnader.      

 

(4) För att påverka konsumenten till att bli mer miljömedveten och socialt ansvarsta-

gande kan detaljisten utforma sitt sortiment på ett hållbart sätt. Om detaljhandelsföretag 

förstår hur kunden ser på sig själv kan de påverka konsumenters preferenser i valet mel-

lan traditionella och etiska alternativ. Detaljhandlaren har makten att göra konsumenten 

mer miljömedveten genom att erbjuda ett stort sortiment av ”gröna” produkter. De kan 

påverka konsumenters konsumtionsmönster och levnadsvanor samt utbilda anställda 

mer om hållbara produkter vilket gör att försäljningen av dessa produkter främjas. Att 

som detaljhandelsföretag arbeta med hållbarhet kan påverka anställda att stanna kvar 

inom företaget längre samt bli en attraktiv arbetsgivare för utomstående. Detta gynnar 

lojaliteten hos både kunder och konsumenter vilket ökar lönsamheten. Till exempel ge-

nom minskade kostnader vid nyanställning då mer personal väljer att stanna längre i 

företaget och genom kunder som återkommer. Då konsumenter värdesätter företag som 

tar sitt ansvar skapas konkurrensfördelar för de detaljister som arbetar med hållbarhet. 

 

Enligt den teori som erhållits har det gjorts studier inom området och resultatet ger ett 

oklart samband mellan hållbarhetsarbete och högre lönsamhet men det kan vara svårt att 

mäta hur lönsamt ett hållbarhetsarbete faktiskt är. Det som kan sägas med säkerhet är att 

CSR arbete ger ett högre marknadsvärde. Det kan vara kostsamt på kort sikt att utföra 

åtgärder för att påbörja ett hållbart arbete men på lång sikt kan värdet på företaget öka 

och konkurrensfördelar skapas tack vare att fler unga värderar företag som strävar efter 

en hållbar utveckling. Miljöpåverkans effekter har börjat synas i samhället och detta har 

bidragit till att människor blivit mer medvetna gällande den negativa effekt som de 

själva och företag har på naturen.    
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6.3 Rekommendation 

 

Det är viktigt att utse en ansvarig som driver frågan om hållbar utveckling inom detalj-

handelsföretaget. Då någon ska ta ansvar för arbetet med CSR men också vara insatt i 

hur företaget kan och bör arbeta. Det behövs ett starkt ledarskap som kan engagera 

medarbetare och övrig personal inom detaljhandelsföretaget. Om ledningen kan enga-

gera medarbetare och de lyckas genomsyra hållbarhetstankarna i hela företaget har de 

nått stor framgång mot en fortsatt förändring av sin verksamhet.  

 

Största fokus bör ligga på produktionskedjan och att de på ett sådant sätt kan arbeta med 

hållbarhet från grunden. De ska inte utesluta någon av hållbarhetens tre dimensioner 

utan förstå att alla delar är viktiga. Detaljhandelsföretaget kan dels påverka de sociala 

aspekterna och kräva bättre arbetsförhållanden samt hitta bättre miljövänliga material 

och transportmöjligheter. Genom att erbjuda fler miljövänliga alternativ kan de bredda 

sitt sortiment och samtidigt påverka sina kunder att bidra till en hållbar utveckling.  

 

Genom att minska transportkostnaderna minskar också miljöpåverkan. Självklart är det 

en viktig aspekt att ta hänsyn till ur ett miljömässigt perspektiv men produktion är det 

ställe vi anser att detaljhandlare kan arbeta mycket mer med då arbetet sker från grun-

den. När de arbetar med sina leverantörsled kan de både arbeta med att välja mer miljö-

vänliga produkter men också arbeta med den sociala aspekten och se till att det är bra 

arbetsvillkor genom bland annat Fairtrade.  

 

Beijer Byggmaterial arbetar endast med miljömässiga frågor enligt undersökningen me-

dan Åhléns arbetar med både sociala och miljömässiga frågor. Anledningen som vi tror 

till denna fördelning är att Åhléns produkter produceras i större utsträckning i låglöne-

länder medan många av Beijer Byggmaterials leverantörer finns i Sverige. Det kan vara 

en av anledningarna till att Åhléns tar ett större socialt ansvar i dag. Enligt Folksams 

byggmiljöguide ser inte byggbranschen det sociala ansvaret som självklart att arbeta 

med. Trots att mycket av produktionen sker i komplexa kedjor där det är svårt att se 

vem som är underleverantör.  

 

Detaljhandlare kan sträva mot hållbara sortiment som Åhléns ”Å, va bra!” och Beijers 

”Grönt Val”. Genom att utforma hårdare krav och ständigt öka sitt miljövänliga sorti-
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ment kan företaget göra kundens val enkelt. Vi är medvetna om att allting är en process 

och att saker tar tid att förändra men vi anser också att det är först när många människor 

är upplysta inom ett ämne som det kan ske stora förändringar.   

 

Vi anser att det övergripande miljöarbetet ska präglas av att varje medarbetare får insikt 

och tillräcklig kompetens för att kunna ta eget ansvar för företagets miljöarbete. Vi an-

ser inte att detta är fallet i de företag vi har studerat. Inte minst hos medarbetarna och de 

som arbetar ”på golvet” är förståelsen och motivationen till ett hållbart arbete lågt. Vi 

tror att personer som inte är insatta i ett ämne och saknar förståelse, inte bryr sig om det 

heller. De som arbetar på ”golvet” är också de som är ansiktet utåt gentemot konsumen-

terna och de kan i sin tur påverka dem att tänka på miljön.  

 

Vi anser att det ger ett trovärdigare intryck om de tankar och arbete som sker på ett 

högre plan i dessa företag skulle nå ut till alla inom organisationen. När det gäller 

byggmaterial är människor i allmänhet inte miljöinriktade, då människor inte frågar om 

det. Detta överensstämmer med den teori som finns. Samtidigt kan det vara ett eftersläp 

när det gäller byggvaruhandeln då Generation Y inte hunnit köpa hus och tänka på håll-

bara byggvaror ännu. Det Beijer Byggmaterial gör för att ändra människors konsumt-

ionsvanor är att informera om ”Grönt Val” vid produkten i servicelandskapet och prata 

om dessa produkter. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under uppsatsens gång har ett intressant påstående uppkommit vilket kan vara en grund 

till vidare forskning inom området CSR. Genuint CSR arbete har tills nu varit frivilligt. 

Många utav de miljövänliga alternativen på marknaden är enligt Bassi et al. (2011) en 

bluff. En studie som gjorts visade att 98 procent av konsumentprodukterna var falskt 

marknadsförda som miljövänliga produkter. 

 

Hållbarhetsutveckling är något som utbildning skulle kunna hjälpa unga studenter att 

förbereda sig på då problemen som uppstår inom detta ämne finns i många företag 

(Ikerd & Stuteville, 2009). Syftet med en högre inlärning inom ämnesområdet är att öka 

förståelsen hos unga vilka senare kan implementera lösningar och egna tankar på före-

tag de kan komma att arbeta på i framtiden (Green & Thompson, 2005).   
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide vid intervjuer med personalen på Beijer Byggmaterial. 

 

 

Hur arbetar Beijer Byggmaterial med CSR? Alltså miljömässiga och sociala frå-

gor? 

 

 

– Enligt hemsidan är det enbart de miljömässiga aspekterna som framförs hur är det 

med sociala aspekter? 

 

– Hur skyddar och återställer företaget naturen? 

 

– Finns rättvisemärkta produkter i sortimentet? 

 

– Finns någon typ av utbildning för anställda inom miljöarbete? 

 

– Kan du se några negativa/positiva aspekter med att arbeta med CSR? 

 

– Förväntar du dig som anställd att företaget arbetar med CSR? 

 


