
 

 

 

Kandidatuppsats 

We make a living by what we get, 

but we make life by what we give 
En studie om vad som driver mikrorosterier till att 

arbeta med CSR 
 

Författare: 

Susanna Brunzell 

Ellinor Teneberg 

Handledare: Christine Tidåsen 

Examinator: Petter Boye 

Termin: VT14 

Ämne: Företagsekonomi III – 

Marknadsföring/Ekonomistyrning 

Nivå: Kandidatnivå 

Kurskod: 2FE73E/2FE71E 



  
 

i 
 

Förord 
 

Vi vill tacka de personer som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi 

vill främst rikta ett tack till våra intervjupersoner; Johan Andersson Anell, Johan 

Björklund, Anne Lunell, Anna Trygg, Daniel Remheden och Dan Stenqvist, som tog sig 

tid att besvara våra frågor på ett kunnigt och engagerat sätt. Vi vill även tacka vår 

handledare Christine Tidåsen, samt vår examinator Petter Boye för konstruktiv kritik 

och vägledning.   

 

 

Kalmar 2014-05-29 

 

_________________ ________________ 

Susanna Brunzell Ellinor Teneberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

Sammanfattning 

Titel: We make a living by what we get, but we make life by what we give 

Författare: Susanna Brunzell och Ellinor Teneberg 

Handledare och examinator: Christine Tidåsen, Petter Boye 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i företagsekonomi inriktning 

marknadsföring/ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet i Kalmar, VT 2014.  

  

Bakgrund: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som blivit allt mer 

framträdande i företagsvärlden. I takt med att medvetenheten kring ansvarsfullt 

framtagna produkter ökar hos såväl företag som konsumenter, har det blivit allt 

viktigare för företag att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Det kan finnas ett flertal 

förklaringar till varför företag väljer att integrera CSR i sin verksamhet, där en 

anledning går att relatera till företagsstorlek. Inom företagskategorin mikroföretag finns 

det idag inte någon utbredd forskning, vilket gör att denna företagsstorlek är av intresse 

att studera. Valet av bransch gjordes då kaffe är en av världens viktigaste handelsvaror 

och kaffebranschen har kommit längre i utvecklingen kring CSR än många andra 

branscher.   

  

Syfte och problemformulering: Avsikten med denna uppsats är att skapa en djupare 

förståelse kring varför kafferosterier i företagskategorin mikroföretag väljer att arbeta 

med CSR. Detta syfte uppfylls med hjälp av vår problemformulering: Vilka är de 

främsta drivkrafterna till att mikrorosterier väljer att engagera sig i CSR-aktiviteter?

  

Metod: Vi har i denna studie valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod med en abduktiv 

ansats. Vi har genomfört sex stycken semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt 

empiriska material.   

 

Slutsats: De främsta drivkrafterna som identifierats för mikrorosterier att engagera sig i 

CSR-aktiviteter är: Personligt engagemang, vinstdrivande verksamhet, mening i 

arbetslivet och förmedla budskap.  

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), socialt ansvarstagande, 

hållbarhetsarbete, drivkrafter.  
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Abstract 
 

Background: Corporate Social Responsibility (CSR) is a term that has become 

increasingly prominent in the corporate world. As the awareness of responsibly 

produced products is growing among both companies and consumers, it has become 

increasingly important for companies to get involved in sustainability issues. There may 

be several reasons why companies choose to integrate CSR in their business, where one 

reason may be related to company size. In the business category of micro, there is 

currently no widespread research, which makes this company size interesting to study. 

The choice of industry was made because coffee is one of the world's most important 

merchandise, and the coffee industry has come a long way with integrating CSR in 

comparision to many other industries.  

 

Purpose and research question: The purpose of this study is to create a deeper 

understanding of why coffee roasters in the business category of micro enterprises 

choose to incorporate CSR in their businesses. In connection with our purpose we have 

chosen the following research question: What are the main driving forces to why micro 

roasters choose to engage in CSR activities?  

 

Method: This study is based on a qualitative method with an abductive approach. We 

have conducted six semi-structured interviews to gather our empirical material.  

 

Conclusion: The main driving forces identified for micro roasters to engage in CSR 

activities include: Personal commitment, for-profit business, a meaningful work and 

convey messages.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, sustainability, driving forces.  
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1 Inledning 

Inledningsvis i detta kapitel kommer vi att presentera en bakgrund där vi redogör för 

kaffe som handelsvara, dagens situation kring produktionen samt en inledande 

beskrivning av begreppet CSR. Detta följs av en problemdiskussion till vårt valda 

forskningsområde där vi tar upp olika synsätt kring vad som driver företag till att 

arbeta med CSR. Problemdiskussionen mynnar ut i ett resonemang gällande 

mikroföretag i kaffebranschen och en förklaring till varför just dessa är intressanta att 

studera. Avslutningsvis presenteras vår problemformulering och syftesbeskrivning, samt 

de avgränsningar vi gjort i uppsatsen.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Efter olja är kaffe den främsta handelsvaran i världen och dessutom den mest 

betydelsefulla produkten för export för de flesta utvecklingsländer. Kaffe är en dryck 

som ligger svensken varmt om hjärtat, i genomsnitt dricks 3,2 koppar kaffe per dag, 

vilket gör Sverige till ett av de länder i världen där konsumtionen är som högst 

(fairtrade.se). Kopparna med det svarta guldet kan dock medföra en eftersmak, som är 

allt annat än god. Den största delen av det kaffe som svenskarna konsumerar idag är inte 

producerat på en etisk och miljömässigt försvarbart sätt (swedwatch.org). Mer och mer 

uppmärksammas hur kaffeodlare lever och arbetar under svåra ekonomiska och sociala 

förhållanden. De har ofta låg utbildningsnivå och en bristfällig uppfattning i hur 

marknaden fungerar och på så sätt även svårigheter att förhandla om avtal och priser 

från uppköpare. Detta innebär en stor hälsorisk och en negativ miljöpåverkan, vilket 

dessutom gör det svårt för dem att driva verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv 

(fairtrade.se).  

 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) säger att begreppet CSR står för Corporate 

Social Responsibility och kan på svenska översättas till “företagens sociala ansvar” eller 

“företagens samhällsansvar”. Författarna menar vidare att definitionen av CSR är 

mångtydig då företagen och dess intressenter har delade meningar kring vad som ska 

inkluderas i det sociala ansvarstagandet. Det är därför de enskilda företagens uppgift att 

definiera och tolka vad just deras sociala ansvarstagande ska handla om och omfatta. 
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EU-kommissionen ger sin bild av begreppet CSR och definierar det som: 

“Corporate social responsibility (CSR) refers to companies taking responsibility for 

their impact on society” (www.ec.europa.eu)  

  

Grankvist (2009) menar att det främsta nyckelordet inom CSR är hållbarhet och att det 

är utifrån detta ord CSR bör ha sin grund. Lawrence och Weber (2014) förklarar att 

begreppet CSR kan delas in i fyra olika delar, dessa nämns som det ekonomiska 

ansvarstagandet, det legala ansvarstagandet, det miljömässiga ansvarstagandet och det 

sociala ansvarstagandet. Det ekonomiska ansvarstagandet innebär enligt Grankvist 

(2009) att som företag utgöra en vinstdrivande verksamhet. Lawrence och Weber (2014) 

förklarar vidare det legala ansvarstagandet som företagets ansvar att följa de lagar och 

regler som finns uppsatta. Grankvist (2009) framhåller det miljömässiga 

ansvarstagandet som organisationens ansvar gentemot den yttre miljön. Slutligen 

klargör författaren att det sociala ansvarstagandet rör hur företaget värnar om sina 

intressenter. Lawrence och Weber (2014) påpekar att ett arbete med socialt 

ansvarstagande förutsätter att alla delar finns representerade, eftersom de olika delarna 

är beroende av varandra och på så vis inte kan verka på egen hand. Grafström, Göthberg 

och Windell (2008) framhåller att begreppet CSR är något som blivit allt mer 

framträdande inom företagande. I kaffebranschen är de sociala och miljörelaterade 

certifieringarna en bidragande faktor till att dagens situation har förbättrats 

(fairtrade.se). Att arbeta för ett större samhällsansvar har enligt Grafström, Göthberg 

och Windell (2008) kommit att bli en viktig del för en hållbar utveckling på lång sikt för 

marknadens aktörer. Författarna klargör vidare att det ur en lönsamhetssynvinkel idag är 

av stor vikt att organisationer verkar på ett ansvarsfullt plan i alla led med såväl 

miljöfrågor som mänskliga- och sociala rättigheter. Detta för att företag ska kunna driva 

verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv då samhället idag tar miljö och sociala 

förhållanden på ett större allvar än någonsin förut. Samtidigt påpekar Tidström, 

Larsson, Hassel och Ljungdahl (2008) att sambandet mellan CSR och positiva 

ekonomiska resultat trots många år av forskning fortfarande inte är klarlagt.  

 

Schollenberg (2012) framhåller att intresset och engagemanget för ansvarfullt 

producerade produkter under de senaste decennierna inte bara har ökat markant hos 

företagen, utan även hos de svenska konsumenterna. En ökad medvetenhet och en 

växande kunskap kring hållbarhet i samhället har skapat en stigande efterfrågan på 

http://www.ec.europa.eu/
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rättvist framtagna produkter, samtidigt som företag får stå till svars för sina val och 

ageranden på marknaden. Schollenberg (2012) menar att det mediala trycket framförallt 

är det som har bidragit till att allmänheten har fått upp ögonen för socialt 

ansvarstagande hos företag och människor ställer idag allt högre krav. Matzler, 

Grabner-Kräuter och Bidmon (2008) säger att livsmedelsindustrin, inkluderande 

kaffetillverkarna, idag är en konkurrensutsatt bransch där konsumenterna har ett näst 

intill oändligt utbud av produkter att välja bland. Ett ansvarsfullt företagande kan därför 

bidra till att bygga ett starkt och pålitligt varumärke som utstrålar hög kvalitet och 

säkerhet. Matzler, Grabner-Kräuter och Bidmon (2008) påpekar att CSR idag och ännu 

mer i framtiden kommer att vara en avgörande faktor för ett företags framgång.   

 

1.2 Problemdiskussion 

Low och Davenport (2005) lyfter fram att ett företags anseende kan påverkas positivt av 

ett socialt ansvarstagande och genom att bedriva rättvis handel. Exempelvis kan 

certifieringar försäkra konsumenterna om att produkterna lever upp till den standard 

som anges och författarna menar även att de kan fungera som genväg till att uppfylla 

konsumenternas förväntningar. Detta anses spela en stor roll i livsmedelsindustrin, där 

kunderna i genomsnitt stannar upp endast fyra sekunder för att överblicka 

produktutbudet på en hylla i en butik, vilket gör att en väl synlig märkning på en 

produkt lätt kan påverka kundens val. Andersson Anell, CSR- och hållbarhetsansvarig 

på branschorganisationen Livsmedelsföretagen, för fram att allt fler företag har börjat 

uppmärksamma CSR-frågor, men att det finns olika motiv till varför de engagerar sig. 

Även Low och Davenport (2005) påtalar att det finns olika anledningar till att företag 

väljer att arbeta ansvarstagande med sina produkter. Författarna skiljer på två olika 

angreppssätt inom rättvis handel till varför företag väljer att arbeta med CSR. Dessa 

benämner de som proaktiv respektive defensiv strategi. När det kommer till proaktiv 

strategi handlar det om att företagen vill nå ut med sitt sociala ansvar och 

hållbarhetsarbete, eller att företaget byggts upp i syfte att hjälpa producenter i 

utvecklingsländer genom att uppmärksamma deras situation och värdet av rättvis 

handel. I denna strategi ligger företagens drivkrafter till ansvarstagande arbete i bland 

annat verksamhetens kärna och en genuin vilja att engagera sig. Defensiv strategi syftar 

enligt Low och Davenport (2005) till att företagen engagerar sig i hållbarhetsfrågor i 

anledning av riskminimering, påtryckningar från berörda intressenter eller för att hjälpa 

till att återställa ett skadat rykte. Nicholls (2002) förklarar att företag som använder sig 
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av en proaktiv strategi oftast lever upp till mer än vad som förväntas av dem och att det 

är i detta anseende som de två olika strategierna skiljer sig mest.   

 

Ett företag som arbetar utifrån en proaktiv synvinkel är Ben & Jerry’s som utöver sina 

grundläggande åtaganden inom CSR även har engagerat sig på en djupare nivå. Ett 

exempel är deras kaffeproduktion i Mexico, där de inte bara värnar om bönderna och 

deras arbetsmiljö, utan också om hur deras samhälle utvecklas. Ben & Jerry’s har försett 

arbetarna med tekniskt utrustning för att förbättra deras livssituation och bidra till en 

mer effektiv produktion och som gynnar de båda parterna (benjerry.com). Hjorth (2010) 

kommenterar läget kring hur företag kan använda sitt sociala och miljömässiga ansvar i 

marknadsföringssyfte, något som en del kafferosterier har fått kritik för under de senaste 

åren. Ett fall som särskilt uppmärksammats rör det internationellt framgångsrika 

livsmedelsföretaget Nestlé och deras svenska kaffemärke Zoegas, som mött negativ 

publicitet angående deras ansvar gentemot producenterna i tredje världen. Enligt Hjorth 

(2010) hade företaget inte som huvudsakligt mål att främja hållbarhetsarbete, utan 

utnyttjade istället olika märkningar för att kunna profilera sig mot rättvis handel utåt. 

Anledningen till att Zoegas valde att certifiera ett antal av sina produkter var i själva 

verket att reparera företagets rykte, det som Nicholls (2002) beskriver som en defensiv 

strategi.   

 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) anser att det främst är de stora företagen som 

medverkar till den generella utvecklingen av CSR, genom att de delger information 

rörande sina arbetssätt och blir uppmärksammade i media. Detta medför enligt 

författarna att små företag, som utgör en stor del av Sveriges näringsliv, kan hamna i 

skymundan och att det istället blir de stora företagen som hamnar i fokus för socialt 

företagsansvar. Vidare betonar Grafström, Göthberg och Windell (2008) att små företag 

inte utsätts för krav i samma utsträckning som de stora företagen, men som en följd av 

de stora företagens ökade CSR-arbete har även de mindre företagen successivt börjat få 

upp ögonen för frågorna och engagemanget har växt. Grankvist (2009) påtalar också att 

antalet nya entreprenörer som väljer att integrera socialt och miljömässigt 

ansvarstagande i sin verksamhet har ökat under de senaste åren. Författaren lyfter fram 

att entreprenörerna drivs av att påverka samhällsutvecklingen och samtidigt skapa en 

lönsam organisation.  
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Nordfeldt (2008) skriver att konsumenternas intresse för kaffe har ökat markant under 

de senaste åren. I och med det ökade intresset har fler entreprenörer sett möjligheten att 

driva ett eget rosteri och den svenska kaffekulturen har utvecklats mycket under kort tid. 

Nordfeldt (2008) använder begreppet mikrorosteri för att beskriva mindre kafferosterier, 

definitionen av ett mikrorosteri innehåller inga bestämda kriterier för hur många ton 

kaffe som ska produceras. Istället betonar författaren att det handlar om att 

mikrorosterierna, till skillnad från de större rosterierna, ofta har färre mellanhänder i 

inköpsprocessen av kaffebönor och står även i vissa fall i direkt kontakt med odlarna. 

Vidare påtalar Nordfeldt (2008) att mikrorosterierna uppkom på 1970-talet i USA, men 

att det framförallt är under det senaste decenniet som mikrorosterierna etablerat sig på 

riktigt i Sverige. Mikrorosterier kan ses som en del av det EU-lagstiftningen definierar 

som mikroföretag. Vad som är ett mikroföretag bestäms utifrån företagsstorlek genom 

antal anställda, omsättning och årlig balansomslutning. Vidare preciseras ett 

mikroföretag som ett företag som har en personalstyrka på färre än 10 personer och 

omsätter högst 2 miljoner euro per år (www.europa.eu). Enligt Statistiska centralbyrån 

består 22,5 % av Sveriges näringsliv av företagskategorin mikroföretag.   

 

Morsing och Perrini (2009) och Fassin (2008) uttrycker att det hittills inte utförts studier 

i någon större utsträckning rörande CSR i mikroföretag. Santos (2011) lyfter dock fram 

att det inom forskning har fastställts att mikroföretag inte har möjlighet att arbeta med 

CSR på samma vis, men kommenterar i likhet med föregående författare att det finns en 

viss avsaknad av empiriska studier. Andersson Anell påpekar att kaffebranschen har 

kommit längre i utvecklingen än många andra branscher gällande CSR-arbete. Detta i 

kombination med att kaffe är en av de främsta handelsvarorna i världen, gjorde att vi 

ansåg branschen som relevant och intressant att fördjupa sig i. De största aktörerna på 

den svenska kaffemarknaden har mer finansiella resurser att avsätta för 

hållbarhetsarbete och utsätts generellt för ett större tryck i media i jämförelse med de 

små företagen. Detta gör att motiven till socialt ansvarstagande kan skilja sig mellan 

små och stora företag. Dessa kontraster i förutsättningar kring CSR-arbete beroende på 

företagsstorlek och bristande forskning gällande CSR relaterat till mikroföretag, har 

väckt vårt intresse att studera vad det är som driver mikrorosterier till att investera tid 

och pengar i CSR-arbete. Ovanstående resonemang leder oss fram till vår 

forskningsfråga.  
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1.3 Problemformulering 
 

Vilka är de främsta drivkrafterna till att mikrorosterier väljer att engagera sig i CSR-

aktiviteter?  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse kring varför kafferosterier i 

företagskategorin mikroföretag väljer att arbeta med CSR.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till mikrorosterier i Sverige.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den kvalitativa metoden med en abduktiv 

ansats som vi har valt att använda oss av under vår forskningsprocess. Därefter 

förklarar vi vårt tillvägagångssätt kring informationsinsamlingen av primärdata i form 

av telefonintervjuer, samt vår sekundärdata.  Slutligen presenteras vår 

forskningskvalitet och ett kritiskt ställningstagande till vår metod. Genomgående i 

metodkapitlet kommer vi att resonera och motivera för våra valda arbetssätt integrerat 

med beskrivningarna av metodval.  

 

2.1 Forskningsmetod 

Patel och Davidson (2011) skriver att det finns olika förhållningssätt för forskare att 

arbeta på för att relatera sambandet mellan teori och empiri. Bryman och Bell (2013) 

klargör två olika tillvägagångssätt inom företagsekonomisk forskning, kvantitativ och 

kvalitativ metod. Patel och Davidson (2011) framhåller att den största skillnaden mellan 

metoderna ligger i hur forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera insamlad 

information på.  

 

Med utgångspunkt från vår problemformulering valde vi att arbeta med en kvalitativ 

inriktad metod som enligt Patton (2002) är en metod där tyngdpunkten ligger på 

“mjuka” data i form av exempelvis intervjuer och tolkade analyser. Metoden riktar sig 

mot mer genomgripande analyser än vad den kvantitativa metoden gör och har en större 

öppenhet. Detta metodval gjorde vi för att skapa en mer ingående studie av vårt 

forskningsområde i syfte att nå djupare insikter. Detta då vi avser att skapa en större 

helhetsförståelse kring CSR och mikrorosteriernas motiv till ansvarsfullt företagande. 

Yin (2011) förklarar vidare att den kvalitativa metoden utgår från hur människor 

upplever och tolkar den sociala verkligheten och är till skillnad från den kvantitativa 

metoden subjektiv, vilket betyder hur verkligheten tolkas av människor i en viss miljö. 

Det är vi som tolkar verkligheten i vår studie genom vårt empiriska material och i vår 

analys vill vi skapa en djupgående förståelse kring forskningsproblemet. Vi upplever att 

detta metodval är det mest lämpliga för att analysera mikrorosteriernas drivkrafter och 

engagemang till att arbeta med CSR. Vi ansåg även att den kvalitativa metoden i 

förhållande till den kvantitativa passade vår studie bättre då vår problemformulering är 

utformad på ett öppet sätt som ger plats för ingående analyser. Merriam (2009) förklarar 
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detta genom att det vid en kvalitativ forskningsmetod kräver en mer djupgående 

undersökning av forskaren, där det ofta krävs insamling av data som inte är direkt 

relaterat till forskningsfrågan för att kunna förstå och tolka materialet. Under 

insamlingen av empirin hade vi därför i åtanke att samla in information som inte är 

direkt relaterat till vår forskningsfråga men som ändå kunde vara av stor relevans för vår 

analys. Fortsättningsvis menar Bryman och Bell (2013) att ett kvalitativt arbetssätt är 

mindre strukturerat än ett kvantitativt. Genom den kvalitativa metoden har vi på så sätt 

fått chansen arbeta flexibelt i vår forskning, vilket har underlättat genomförandet av vår 

studie.   

 

2.2 Forskningsansats      

Andersen (2012) för fram att forskningsansatser kan beskrivas som olika 

tillvägagångssätt och utgångspunkter för de vetenskapliga synteser som skapas. En 

undersökning kan enligt Bryman och Bell (2013) formas genom tre olika slags 

forskningsansatser, vilka benämns som deduktion, induktion och abduktion. Patel och 

Davidson (2011) menar vidare att dessa ansatser används i syfte att skapa en så 

verklighetsnära bild som möjligt av ämnet som studeras.  

Vi valde att utgå från ett abduktivt arbetssätt, som Saunders, Lewis och Thornhill 

(2012) förklarar passar bäst för en kvalitativt inriktad studie. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) kan en abduktiv metod ses som en växelverkan mellan en deduktiv och 

en induktiv forskningsansats. Patel och Davidson (2011) framhåller att ett deduktivt 

arbetssätt kan beskrivas som att forskarna följer bevisandets väg, medan ett induktivt 

arbetssätt kan beskrivas som att följa upptäckandets väg. Induktionen är deduktionens 

motpol menar Yin (2013). Under den första tiden i vår studie var vårt arbetssätt 

induktivt inriktat, då vi hittade ett forskningsproblem som utgångspunkt inom CSR vi 

ville undersöka. Detta kan kopplas samman med Patel och Davidson (2013), som 

förklarar att forskarna i en induktiv studie kan studera objektet för forskning utan att i 

förväg ha anknutit undersökningen i befintliga teorier. Efter att ha identifierat vår 

forskningsfråga fortsatte vi genom att studera teori som upplevdes som relevant för vårt 

valda område, detta för att få en bättre bild av vilka delar som kunde vara bra att 

fokusera på och ha i åtanke vid empiriinsamlingen. Detta gjorde att vi i detta skede 

lutade allt mer mot ett deduktivt arbetssätt, som Gummesson (2008) påtalar handlar om 

att undersöka om teorin går att applicera på verkligheten.   
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Vår insamling av det empiriska materialet skedde innan vår teoretiska referensram var 

helt klar i sin utformning, vilket har gjort att vårt arbetssätt har tydliga inslag av den 

abduktiva ansatsen. Olsson och Sörensen (2011) framhäver att ett abduktivt arbetssätt 

sker när den empiriska datainsamlingen och teorin formas parallellt. Att arbeta med ett 

helt induktivt förhållningssätt framhåller Bryman och Bell (2013) som komplext och 

svårt att åstadkomma, då det innebär att forskarna inte har någon vetskap om sitt ämne 

på förhand. Med det menar författarna att forskningsprocessen sällan varken är helt 

induktiv eller deduktiv, utan att inslag av de båda ansatserna går att utläsa i arbetet. 

Patel och Davidson (2011) betonar vidare att abduktionen tar sin början i ett enskilt fall 

och att forskarna utvecklar förslag till strukturer i teorin. Allteftersom vi samlat in vår 

empiri har teoriavsnittet kompletterats och oväsentlig information har tagits bort, då 

vissa teorier visat sig få en större respektive mindre betydelse för vårt 

forskningsområde. Fördelen med vår valda forskningsansats är att vi haft möjlighet att 

växla insamlingen av teori och empiri och på så vis haft ett friare sätt att arbeta 

gentemot en rent induktiv eller deduktiv ansats. Bryman och Bell (2013) styrker vårt 

resonemang genom att tydliggöra att den abduktiva ansatsen förenklar situationen för 

forskaren. Författarna betonar vidare att det abduktiva arbetssättet inte är skrivet i sten, 

till skillnad från strikt deduktiv respektive induktiv ansats. Således har växelspelet 

mellan induktion och deduktion haft en viktig roll i vår studie. Detta då vi haft 

möjlighet att anpassa vår problemformulering och vårt syfte för att på ett bättre sätt 

kunna koppla dem samman med vår teoretiska referensram och empiri.   

 

2.3 Informationsinsamling 

Smith (2010) skildrar olika tillvägagångssätt att samla in information på för att få svar 

på forskarens uppsatta frågeställningar. Informationsinsamlingen består av två olika 

metoder, primär datainsamling och sekundär datainsamling. Författaren förklarar vidare 

att information kan samlas in genom exempelvis intervjuer, dokument, enkäter och 

observationer. Vilken typ av informationsinsamling som används beror på vad som 

anses ge bäst svar på frågeställningen med avseende till hur lång tid vi har på oss att 

analysera materialet och de medel som ligger till vårt förfogande.  
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2.3.1 Primärdata och semistrukturerade intervjuer 

Enligt Eriksson och Kovalainen (2008) är primärdata förstahandsrapporteringar, det vill 

säga insamling av ny information. Informationsinsamlingen kan ske genom exempelvis 

intervjuer, frågeformulär och gruppdiskussioner. Booth, Colomb och Williams (2004) 

menar på att primärdata är data som utgörs av ursprungligt material och källan är i de 

flesta fall den första publiceringen som gjorts kring upptäckten. Primärdata kan också 

benämnas som rådata, vilket betyder att informationen inte är påverkad av begrepp eller 

teorier. Vidare nämner författarna att en fördel med primärdata är att 

informationsinsamlingen har skräddarsytts för ett specifikt syfte men samtidigt att en 

negativ aspekt kan vara att primärdata är mer tids- och resurskrävande.   

 

För vår insamling av primärdata valde vi att kontakta mikrorosterier som uppfyllde våra 

krav kring företagsstorlek, där EU-lagstiftningens definition av mikroföretag, samt 

Nordfeldts (2008) riktlinjer för ett mikrorosteri har varit vår utgångspunkt. I 

empiriinsamlingen valde vi att använda oss av intervjuer av semistrukturerad karaktär, 

som enligt Bryman och Bell (2013) innebär att forskarna använder sig av en 

intervjuguide med frågor som är relevanta för forskningsämnet och ger intervjupersonen 

utrymme i sina svar. Vi valde att utarbeta ett frågeformulär med vår frågeställning som 

utgångspunkt, detta för att ge stöd och struktur under intervjutillfällena och samtidigt 

hålla fokus på vårt ämne. Den semistrukturerade uppbyggda intervjumetoden gav oss 

även möjligheten att ställa följdfrågor och frångå frågeformuläret om det var något vi 

fann extra intresseväckande och relevant för vår frågeställning. Således kan intervjuer 

av semistrukturerad karaktär beskrivas som flexibla i sin form, något som Eriksson och 

Kovalainen (2008) preciserar. Författarna betonar vidare att en fördel med denna 

intervjumetod är att tonen i samtalet med respondenten kan hållas på ett informellt plan. 

Under en öppen intervju påpekar Smith (2010) att inget frågeformulär utformas i förväg 

och att båda parter ges ett större spelrum, vilket kan resultera i att analysen av intervjun 

blir mer komplicerad än vid en semistrukturerad intervju. Vi anser att valen av 

intervjumetod och tillvägagångssätt passade bra för vår forskning, då vi ville få 

omfattande och innehållsrika svar på våra frågor och samtidigt hålla oss inom ramen för 

vårt ämne. I vår studie av litteraturen inom ämnet för uppsatsen upplevde vi en flertydig 

definition av begreppet CSR, vilket ledde till att vi undvek alltför akademiska termer i 

våra intervjufrågor. Detta för att minska risken för att respondenterna skulle missförstå 

eller känna sig okunniga kring ämnet. Vi har i vissa fall tydliggjort betydelsen för en del 
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begrepp under intervjuerna om vi uppfattade att respondenterna misstolkat vår fråga.

  

Våra intervjuer genomfördes via telefon inom loppet av två veckor. Bryman och Bell 

(2013) lyfter fram att telefonintervjuer anses vara enklare att utföra, eftersom en fysisk 

intervju ofta är både mer tidskrävande och fordrar mer ekonomiska resurser. Då vi såg 

en stor geografisk spridning bland våra respondenter, ansåg vi att intervjuer via telefon 

lämpade sig bäst i vår uppsats. Vidare framhäver Bryman och Bell (2013) ytterligare en 

fördel med telefonintervjuer som behandlar de felkällor som kan uppstå i resultaten, 

men som inte är helt givna. Under personliga intervjuer kan olika faktorer hos 

intervjuaren påverka respondentens svar, det kan till exempel handla om ålder, kön, 

etnisk bakgrund, klass och intervjuarens deltagande i sig. Författarna menar att det på så 

vis finns risk för att respondenterna svarar på ett sådant sätt som de tror att intervjuaren 

uppskattar. Vid telefonintervjuer minskar effekterna av denna felkälla påtagligt, då 

respondenterna inte kan urskilja intervjuarens personliga egenskaper. Fortsättningsvis 

säger författarna att då intervjuaren inte finns närvarande rent fysiskt minskar risken för 

att respondenternas svar kan påverkas av intervjuaren. Detta resonemang är en 

bidragande faktor till att vi valde att genomföra våra intervjuer per telefon. Saunders, 

Lewis och Thornhill (2012) lyfter fram att intervjuer via telefon ofta gynnar att 

intervjupersonen håller fokus på ämnet och inte leder in samtalet på andra vägar. Även 

detta såg vi som en positiv aspekt i vår studie då vi ville få ut maximalt av varje 

intervjutillfälle och den tid respondenterna hade att disponera.   

 

Vi båda medverkade under samtliga intervjuer för att få ut så mycket som möjligt av 

varje intervjutillfälle. Vi fördelade ansvaret genom att en av oss ställde frågorna och 

interagerade med respondenten och den andra förde anteckningar och ansvarade för 

inspelningen som utfördes med hjälp av en diktafon. När en intervju avslutats, förde vi 

en diskussion kring respondentens svar för att få en övergripande uppfattning av det 

insamlade materialet. Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att det gav oss 

möjlighet att transkribera samtalen i sin helhet. Detta för att bättre kunna reflektera och 

skapa oss en djupare förståelse kring de fullständiga intervjuerna. Saunders, Lewis och 

Thornhill (2012) påpekar att det kan vara en fördel att be respondenterna att få 

återkomma om det skulle behövas en tydligare förklaring på någon del i intervjun. För 

att i efterhand kunna få svar på eventuella kompletterande frågor vi hade, gav 

intervjupersonerna efter vår förfrågan sitt medgivande till ytterligare kontakt.  
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Vår insamlade primärdata består av sammanlagt sex stycken telefonintervjuer. Nedan 

kommer vi att presentera de personer som deltagit.  

 

2.3.1.1 Presentation av respondenter 

Johan Andersson Anell: CSR- och hållbarhetsansvarig på branschorganisationen 

Livsmedelsföretagen. Livsmedelsföretagen är en ideell förening som verkar för att alla 

Sveriges livsmedelsföretag ska kännetecknas av högt anseende och mångfald, 

lönsamhet, positiv tillväxt samt förmåga att konkurrera. Tidigare har Johan Andersson 

Anell arbetat som departementssekreterare vid Landsbygdsdepartementet.   

 

Johan Björklund: Grundare och ägare av Björklunds kafferosteri. Innan Johan 

Björklund öppnade upp sitt kafferosteri, hade han arbetslivserfarenhet från 

livsmedelsbranschen där han verkat i över 20 år.  

 

Anne Lunell: Grundare och ägare av Koppi. Anne Lunell har arbetat i kaffebranschen i 

tio år och i sex år av dessa har hon drivit sitt eget rosteri. Tidigare har hon studerat 

service management. 

 

Daniel Remheden: Grundare och ägare av Love Coffee. Daniel Remheden har arbetat i 

mat och dryckesbranschen i 17 år. Han har arbetat professionellt med kaffe i 13 år och 

är även internationellt utbildad sommelier. Innan Daniel Remheden startade sitt rosteri 

arbetade han som konsult inom mat- och dryckesbranschen, där arbetet rörde framförallt 

kompetensutveckling, produktutveckling och TV-produktion.  

 

Dan Stenqvist: Grundare och ägare av Solde Kafferosteri. Dan Stenqvist har arbetat i 

kaffebranschen i nio år. Innan dess studerade han företagsekonomi vid Lunds 

universitet.  

 

Anna Trygg: Grundare och ägare av Select Origin. Anna Trygg har en bakgrund som 

kafferostare i Australien, där hon var den första kvinnliga rostaren i Sydney. Efter 

flytten hem till Sverige startade hon sin egen verksamhet, som hon hittills har drivit 

under fyra års tid.  
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2.3.2 Sekundärdata 

Patel och Davidson (2011) benämner data som har samlats in av andra forskare, 

organisationer eller institutioner för sekundärkällor. Booth, Colomb och Williams 

(2004) tar i första hand upp böcker, vetenskapliga och akademiska artiklar, elektroniska 

källor, forskningsrapporter och tidningsartiklar som exempel på sekundärdata, som 

används för att komplettera den egna rapporten. Vi valde att använda oss av 

sekundärkällor i form böcker, vetenskapliga artiklar och internetkällor i vår uppsats. 

Vidare påtalar Bryman och Bell (2013) att sekundärdata kan utöka och bekräfta 

informationen som framkommit från den primärdata som samlats in. En fördel 

författarna tar upp är att sekundärdata med hög kvalitet kan bidra till att göra rapporten 

mer trovärdig, exempel på sådana sekundärkällor är statistik från myndigheter och 

rapporter från erfarna forskare. I vår studie har vi använt oss av litteratur som vi ansåg 

vara relevant för vår uppsats och dess syfte. Vi valde också att tillämpa böcker av 

författare som vi ansåg vara tillförlitliga och välciterade i tidigare forskning. De 

vetenskapliga artiklarna som använts söktes upp med hjälp av Linnéuniversitetets 

artikeldatabas, OneSearch. När det gäller sekundära källor påpekar Bryman och Bell 

(2013) att forskare bör vara medvetna om de begränsningar som finns. En negativ 

aspekt kan vara att det är svårt för forskaren att granska kvaliteten på datamängden. 

Denscombe (2007) förtydligar detta resonemang genom att poängtera att forskare 

kritiskt bör granska sekundärkällornas tillförlitlighet på grund av att informationen inte 

är skapad i syfte för den specifika forskningen. Vi försökte i så stor utsträckning som 

möjligt att uppmärksamma författarnas klargörande kring hur sekundära källor bör 

behandlas vid insamling. Denscombe (2007) understryker att det är särskilt viktigt att 

kontrollera trovärdigheten av internetkällor, därför var vi speciellt observanta gällande 

detta. Författaren förklarar att det är svårt att kontrollera trovärdigeten av elektronisk 

data eftersom internet är ett forum som är öppet för alla och informationen kan vara svår 

att spåra. I uppsatsen har vi enbart bearbetat information från allmänt pålitliga och väl 

ansedda internetkällor. EU-kommissionen, Nationalencyklopedin och Fairtrade är 

exempel på hemsidor vi har använt oss av. För att komplettera vår primärdata använde 

vi oss även av allabolag.se, då informationen gällande mikrorosteriernas ekonomiska 

situation kunde hjälpa oss att stärka vissa argument i vår analys.  
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2.4 Forskningskvalitet      

Inom kvalitativ respektive kvantitativ forskning finns det enligt Gummesson (2008) två 

olika kriterier, vilka är reliabilitet och validitet. Patel och Davidson (2011) lyfter fram 

att dessa två begrepp är nyckelaspekter för trovärdigheten i ett arbete.  

 

Reliabilitet som kriterium är främst en central del av den kvantitativa forskningen 

skriver Bryman och Bell (2013). Vidare har begreppet reliabilitet som grund att 

forskningens tillförlitlighet ska befinna sig på en nivå där de resultat som uppvisades i 

ett arbete, skulle bli detsamma om studien genomfördes igen. Författarna accentuerar 

problematiken kring reliabiliteteten inom kvalitativ forskning, då den kan sjunka på 

grund av att det finns en sannolikhet att någon som blivit intervjuad inte skulle svara 

exakt likadant om samma frågor ställdes ytterligare en gång vid ett annat tillfälle. Då 

CSR är ett begrepp som har en mångfasetterad definition och kan tolkas olika av olika 

personer har vi haft i åtanke att detta kunde påverka studiens utfall och reliabilitet. 

Bryman och Bell (2013) diskuterar vidare att vi befinner oss i en värld som är i ständig 

förändring, vilket kan svårgöra situationen för den kvalitativt inriktade forskaren. 

Förutom att CSR är ett begrepp med varierande betydelse är termen dessutom i 

utvecklingsfas, vilket gjorde att vi upplevde det som svårt att säkerhetsställa 

reliabiliteten. Vi bedömer således att reliabiliteten är en viktig faktor att nämna i vår 

studie eftersom den påvisar problematiken i en kvalitativ forskning.  

 

Jacobsen (2007) menar att validitet handlar om giltighet, relevans och om att göra en 

avvägning gällande de slutsatser som bringats fram från en undersökning och om de är 

sammanfogade eller inte. Vårt mål var att skapa ett vetenskapligt värde genom vår 

studie, vilket enklare möjliggörs genom att genomföra forskningen på ett tillförlitligt 

och tillämpligt sätt. Vi valde att kontakta kafferosterier av mikrostorlek, samt en CSR- 

och hållbarhetsexpert inom livsmedelsbranschen för att få olika perspektiv och vinklar 

kring vårt uppsatsämne och för att inte färgas av ensidiga åsikter. Att det empiriska 

materialet insamlats genom respondenter från olika organisationer, har hjälpt oss att 

forma ett forskningsarbete med mer nyansering och större trovärdighet. Gummesson 

(2008) påpekar att en viktig del av validiteten är forskarnas eget ansvar att undersöka 

det de hade för avsikt att undersöka. För att uppfylla denna del av validiteten valde vi att 

läsa på om vårt valda forskningsämne och uppsöka information om de medverkande 

företagen innan intervjuerna för att skapa oss en grundläggande kunskap. Gummesson 



  
 

15 

(2008) nämner även att en klar koppling mellan teori och empiri är av stor betydelse i 

fråga om validitet, eftersom de tillsammans lyfter varandra och stödjer forskaren i 

förklaringen i vad denne vill undersöka. Vi följde författarens resonemang även i detta 

fall genom att först studera olika teorier som kunde hjälpa oss att besvara vår 

forskningsfråga och på så vis kunna koppla samman den teoretiska referensramen med 

vår empiriinsamling bättre. Gällande kvalitativ forskning, nämner Jacobsen (2007) 

intern samt extern validitet. Den interna validiteten belyser att det ska finnas ett starkt 

samband mellan den egeninsamlade datan och de teoretiska källorna. För att kunna 

uppnå en djupare anknytning mellan teori och empiri, var vi öppna för förändringar, 

detta eftersom teorin som valdes ska överensstämma med de svar vi fick från 

respondenterna vid intervjutillfällena. Den externa validiteten hänvisar Denscombe 

(2007) till i vilken grad forskningens resultat kan leda till allmänna slutsatser även i 

andra sammanhang, situationer eller grupper av människor. I vår uppsats har vi för 

avsikt att skapa en större förståelse kring vad det är som driver mikroföretag till att 

arbeta med CSR. Vårt syfte med studien var dock inte att göra generaliseringar för 

mikroföretag i allmänhet. Detta då kaffebranschen som vi har undersökt är en bransch 

med specifika egenskaper som till viss del kan vara svåra att applicera på andra typer av 

branscher. Ytterligare har vi försökt undvika att ge för stor plats åt våra subjektiva 

tankar och antaganden för att öka validiteten i vår studie.  

 

2.5 Metodkritik      

Bryman och Bell (2013) klargör att den kvalitativa metoden inom forskning bär på vissa 

svagheter, vilket kan ha en inverkan på det slutliga resultatet. Med detta menar 

författarna att resultatet kan komma att påverkas av forskarens personliga bild om vad 

de upplever väsentligt och betydelsefullt. En risk som specifikt är förknippad med 

abduktion är enligt Patel och Davidson (2011) att forskarna har en tendens att färgas av 

sina erfarenheter både medvetet och omedvetet, vilket kan påverka forskningens 

resultat. Under uppsatsens gång har vi försökt ha de svårigheter som kan uppstå med en 

kvalitativ och abduktiv metod i åtanke. Vi har förklarat och argumenterat väl för våra 

metodval för att på detta sätt kunna ge en tydlig bild och motivering till vårt 

tillvägagångssätt. Något som Patel och Davidson (2011) betonar är vikten av att i rollen 

som forskare granska sin empiriska insamling och inte enbart plocka ut de delar som de 

själva finner intressanta. I enlighet med författarna har vi i vår analys eftersträvat att se 

vårt forskningsområde utifrån olika synvinklar och inte bara agerat med våra egna 
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intressen och tankar som utgångspunkt för våra slutsatser. Även om vi har försökt hålla 

en så opartisk ställning som möjligt under insamling av både teori och empiri, går det 

dock inte att frånkomma att den kvalitativa metoden enklare tillåter egna tolkningar som 

kan ha en inverkan på studien.  

 

Jacobsen (2007) säger att personliga intervjuer öppnar upp för en mer avslappnad 

stämning i jämförelse med icke-personliga intervjuer. Genom vårt val av intervjumetod 

är vi medvetna om att telefonintervjuer inte gör det möjligt att se respondenternas 

kroppsspråk och reaktioner, vilket hade kunna hjälpa oss att bättre tolka det empiriska 

materialet. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) anser att en negativ aspekt med 

telefonintervjuer är att respondenterna kan ha en tendens till att inte utveckla sina svar i 

samma utsträckning som vid en personlig intervju. Dock påtalar författarna att 

semistrukturerade intervjuer per telefon ofta gör att respondenterna i större omfattning 

håller fokus på ämnet och inte svävar iväg alltför mycket. Vi upplevde i likhet med 

författarna att våra intervjupersoner genom de semistrukturerade telefonintervjuerna 

svarade direkt inriktat mot den specifika frågan och inte tappade tråden kring 

ämnet. Det framhålls vidare av Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2001) att det 

vid semistrukturerade intervjuer finns en risk att ledande frågor ställs. Vid utformningen 

av våra intervjuguider försökte vi därför att undvika frågor som dessa och frågor som 

redan har ett uppenbart svar.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel uppvisas våra valda teorier som består av en introduktion till begreppet 

CSR, CSR i mikroföretag, Carrolls CSR-pyramid, CSR-strategier och CSR i förhållande 

till lönsamhet, meningsfullhet, intressenter och extern kommunikation. Våra 

genomförda intervjuer kommer tillsammans med vårt teoretiska urval att utgöra 

grunden för besvarandet av mikrorosteriernas drivkrafter till CSR-arbete. Vi kommer 

även att motivera för de teorier vi presenterat. 

 

3.1 Begreppet CSR 

EU-kommissionen förklarar att begreppet CSR syftar till företag som tar ansvar på 

frivillig grund utöver vad som finns beskrivet i lagen. Detta avser främst sociala och 

miljömässiga ageranden i verksamheten (ec.europa.eu). Som tidigare nämnts i 

problemdiskussionen säger Grafström, Göthberg och Windell (2008) att företagens 

åsikter är delade angående det sociala ansvarets omfattning och att även intressenterna 

har skilda meningar om av vad som bör inkluderas. Författarna betonar därför att det är 

upp till det enskilda företaget att definiera och tolka vad socialt ansvarstagande betyder 

och omfattar för just dem. Grafström, Göthberg och Windell (2008) lyfter också fram, i 

likhet med EU-kommissionen, att oavsett hur CSR definieras i praktiken, handlar det 

om ett frivilligt åtagande bortom det som står skrivet i lagen. 

   

Något som blivit allt vanligare enligt Jenkins (2001) är att företag utformar egna 

uppförandekoder, så kallade Code of Conducts. Med dessa menas ett företags skriftliga 

dokument, där de visar upp sin sociala standard, krav och riktlinjer gällande 

arbetsförhållanden. Författaren betonar att uppförandekodernas innehåll är skiftande och 

att det är företagens uppgift att avgöra vad som ska ingå. Jenkins (2001) menar att en av 

de största anledningarna till att fler företag antagit en uppförandekod är att socialt 

ansvarstagande fått en allt större betydelse i samhället. Författaren nämner också att 

uppförandekoder är något som uppmärksammas och struktureras av framförallt 

multinationella företag som verkar på en större nivå. När det gäller företag av mindre 

storlek, exempelvis mikroföretag, har fenomenet inte utvecklats nämndvärt, då det 

sociala ansvarstagandet ofta finns integrerat i kärnverksamheten. Detta gör enligt 

Jenkins (2001) att det inte finns ett stort behov av att upprätta en uppförandekod i 

samma utsträckning.  

   



  
 

18 

3.2 CSR i mikroföretag 

Enligt Jenkins (2009) präglas mikroföretag av självständighet, informell styrning och 

begränsade resurser. Dessa egenskaper gör att företag av mikrostorlek har lättare att 

genomföra förändringsarbete och även nå ut till nischade marknadssegment. Vidare 

förklarar Jenkins (2009) att egenskaperna hos mikroföretag kan skifta mycket eftersom 

företaget både ägs och styrs av samma individ, vilket leder till att organisationen tar den 

form som ledaren vill. Författaren framhåller att aktiviteter och strategier inom CSR går 

att applicera på mikroföretag, men att arbetet inte är på samma omfattande nivå som för 

större företag. Dessutom betonar Spence (1999) att mikroföretag inte bara skiljer sig 

storleksmässigt från andra företag, utan att det ofta är själva grunden och naturen i vad 

som driver företaget som särskiljer dem. Besser (2012) säger att flertalet mikroföretag 

väljer att inte använda sig av begreppet CSR eftersom det bland annat består av ordet 

”corporate”, vilket associeras till större företag. Författaren påtalar vidare att många 

mindre företag därför inte vill använda begreppet CSR för att beskriva sin verksamhet 

eftersom deras socialt ansvarstagande arbete ofta sker på en informell nivå. Det kan 

dock vara så att mikroföretagen faktiskt arbetar på ett mer djupgående sätt med CSR än 

vad större företag gör. Murillo och Lozano (2006) menar att de värderingar som 

grundaren av ett mikroföretag har, ofta är det som driver organisationens arbete med 

socialt ansvarstagande då ett litet företag lätt speglas av den som startat upp företaget. 

Författarna tydliggör också att CSR-arbete fungerar allra bäst om det finns naturligt 

inbäddat i de grundtankar och värderingar som en verksamhet har.  

 

Som vi tidigare nämnt är mikrorosterier en del av det som EU-lagstiftningen definierar 

som mikroföretag. Ett vanligt förekommande begrepp som Nicholls och Opal (2006) 

framhåller är Direct Trade, som är en utav huvudprinciperna inom det mer omfattande 

begreppet Fair Trade. Direct Trade är en term som är applicerbar på kafferosterier som 

eftersträvar en nära kontakt med odlarna i ursprungsländerna. Till skillnad från Fair 

Trade kräver inte Direct Trade en påkostad certifiering. Det finns idag ingen allmän 

definition av Direct Trade det är istället varje enskilt kafferosteri som får sätta upp 

riktlinjer för vad begreppet ska innefatta. Ofta strävar rosterierna efter att: 

 antalet mellanhänder ska minimeras eller att inköpen sker direkt från odlarna 

 omsorgsfullt välja odlare som prioriterar miljö, personal och kvalitet 

 att besöka odlarna regelbundet (www.sski.info) 
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För att ge en grundläggande bild av vad CSR innebär och den mångtydighet som finns 

kring begreppet, har vi valt att inleda vårt teorikapitel med en kort introduktion kring 

detta. Vi såg det som en bra och relevant inledning för att kunna vidareutveckla teorier 

som berör vår problemformulering. Då vår studie handlar om mikroföretag i 

kaffebranschen, ansåg vi att teori kring CSR i relation till mikroföretag kunde skapa 

fokus för vårt ämnesområde. Dessutom såg vi teorin som nödvändig för att belysa de 

utmärkande egenskaper som kan finnas hos denna typ av företag.  

 

3.3 Carrolls pyramid för Corporate Social Responsibility 

Enligt Carroll (1991) kan ett företags sociala ansvar delas upp i fyra olika typer av 

ansvar, som utgörs av ett ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. De olika 

ansvarsnivåerna har på ett eller annat vis alltid funnits närvarande hos företag, men det 

är framförallt på senare tid som det etiska och filantropiska ansvaret har fått en större 

betydelse. Utifrån dessa olika typer av ansvar har Carroll (1991) skapat en figur i form 

av en pyramid där de olika nivåerna av CSR har sammanställts. Vidare påtalar 

författaren att de olika delarna i pyramiden inte ska betraktas som separata delar utan 

menar istället att alla delar integreras med varandra och när ett företag uppfyller alla 

fyra nivåer bedöms företaget uppfylla ett totalt socialt ansvar.  

 

Ekonomiskt ansvar 

Carroll (1991) förklarar att längst ner i pyramiden finns det ekonomiska ansvaret som är 

den grundläggande komponenten för de andra delarna i pyramiden. Målet för många 

företag är att maximera vinsten och kunna bedriva en lönsam verksamhet. Vidare menar 

författaren att det är viktigt att bevara en stark konkurrensposition, bibehålla en hög 

effektivitet och skapa ett framgångsrikt företag som är konsekvent lönsamt. Carroll 

(1991) framhäver fortsättningsvis att utan positiva resultat kan inte företagen fortsätta 

sin verksamhet på lång sikt, därav är det ekonomiska ansvaret den grundläggande 

stommen för hela pyramiden. 

 

Juridiskt ansvar 

Carroll (1991) beskriver nästa komponent i pyramiden som det juridiska ansvaret. 

Företag kan inte enbart arbeta utifrån ett vinstmotiv, utan förväntas också följa de 

juridiska lagarna och reglerna såväl på en internationell, nationell och lokal nivå. 

Lagarna och reglerna avspeglar samhällets syn på vad som är rätt och fel gällande 
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företagsbeteende. Carroll (1991) menar att det är viktigt att en framgångsrik verksamhet 

följer och uppfyller de rättsliga skyldigheterna och agerar som en god 

samhällsmedborgare. Fortsättningsvis betonar författaren att de som främst påverkas av 

det juridiska ansvaret är ägare, anställda och konsumenter eftersom det är dem som står 

i närmast kontakt med organisationen. Ägarna bär det främsta juridiska ansvaret och de 

anställda samt konsumenterna är de som påverkas mest av företags legala påföljder.  

 

Etiskt ansvar 

Det ekonomiska och juridiska ansvaret är enligt Carroll (1991) de primära delarna i 

företagens verksamhet. Den tredje delen i pyramiden är det etiska ansvaret som utgörs 

av samhällets normer, förväntningar och standarder som inte är lagstadgade. Carroll 

(1991) menar att denna nivå i pyramiden ofta är svår att uppfylla då den är väldigt 

odefinierad. Grankvist (2009) beskriver etiskt ansvarstagande som hur en verksamhet 

ska hantera och överträffa moraliska förväntningar som allmänheten och kunder har på 

företaget. Tidström, Larsson, Hassel och Ljungdahl (2008) klargör även att intressenter 

värdesätter ett gott beteende inom samhällsansvar hos företag. Carroll (1991) framhäver 

att det är av stor vikt att företag arbetar efter ett förväntat agerande gällande etik och 

moral, men samtidigt att de etiska normerna inte ska äventyra företagets förmåga att 

uppnå företagets mål. Vidare betonar författaren att ett etiskt ansvar grundar sig i frågor 

som ständigt är i en pågående debatt, samtidigt som vissa ställer sig frågande kring 

huruvida det är tänkbart att samhället ska kunna ställa sådana krav.  

 

Filantropiskt ansvar 

Den sista nivån i pyramiden är det filantropiska ansvaret som enligt Carroll (1991) är de 

frivilliga insatser ett företag gör för att gynna samhället, det handlar om att företaget ska 

kunna ses som en god samhällsmedborgare. Vidare framhåller författaren att det 

filantropiska ansvaret inte förväntas ur ett etiskt och moraliskt perspektiv, utan det är ett 

frivilligt agerande från företagens sida. På så vis anses denna typ av ansvar inte vara av 

samma betydelse som de andra ansvarsnivåerna, utan ses mer som beundransvärt men 

inte obligatoriskt. Carroll (1991) framhåller att det filantropiska ansvaret först kan bli 

uppfyllt då de övriga delarna inom pyramiden är uppfyllda. Företagens strävan till ett 

totalt företagsansvar bör alltså vara att bli lönsamt, följa lagen, agera etiskt korrekt och 

vara en god samhällsmedborgare.  

 



  
 

21 

Modell 1. CSR-pyramid 

 

 

Vi har valt att använda Carrolls CSR-pyramid i vår uppsats då den ger en övergripande 

bild av hur ett fullständigt CSR-ansvar uppfylls. Vi anser att den kan hjälpa oss att på ett 

tydligt sätt markera och förklara från vilka perspektiv drivkrafter bakom CSR-

engagemang har sitt ursprung. Vidare är Carrolls CSR-pyramid en välrefererad källa 

som vi upplever aktuell och pålitlig, trots att det är en av uppsatsens äldsta källor.  

 

3.4 CSR-strategier 

Enligt Burke och Logsdon (1996) kan CSR-arbete vara en strategisk förmån företag 

använder sig av för att skapa ekonomiska fördelar för verksamheten. Författarna påtalar 

att denna teori främst gäller då CSR-arbete stödjer aktiviteter som är nära 

kärnverksamheten och kan på så vis gynna effektiviteten i företaget och fullföljandet av 

företagets mål och affärsidé. Vidare menar Burke och Logsdon (1996) att en stor del av 

det CSR-arbete som har identifierats, från början inte haft som mål att vara strategiskt 

inriktat, men har trots det haft ett värde för intressenterna till företaget och för 

samhället. 
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I problemdiskussionen redogjorde vi för Low och Davenports (2005) resonemang kring 

proaktiv och defensiv strategi. SIS (2005) utvecklar denna teori genom att dela upp 

dessa strategier i fyra olika motiv för socialt ansvarstagande; passiv, reaktiv, aktiv och 

proaktiv. Passiv strategi är enligt SIS (2005) en strategi där företag inte agerar förrän de 

får påtryckningar från myndigheter och andra intressenter. Författarna förklarar att 

reaktiv strategi kan ses som en riskminimering, där företaget arbetar för att förebygga 

möjliga miljömässiga och sociala risker som skulle kunna påverka företagets varumärke 

och värde. SIS (2005) klargör att den tredje strategin som aktiv strategi, där motivet är 

innovation. Företaget ser socialt ansvarstagande som något som kan bidra till nya 

strategiska marknadsmöjligheter, detta kan ske genom till exempel nya tjänster, varor 

och teknisk utveckling. Den sista strategin benämns av SIS (2005) som en proaktiv 

strategi, där företagets drivkraft är att ta ett ökat samhällsansvar. Företaget ser inte bara 

till de befintliga behoven utan lägger även stor vikt vid framtiden och fokuserar på 

hållbara lösningar och samarbeten med intressenter. Detta arbetssätt gynnar företaget 

genom att de får nära relationer till leverantörer, kunder och andra intressenter och 

skapar på så vis fördelar för verksamheten.  

 

Torugsa, O’Donohue och Hecker (2012) tillägger att den proaktiva strategin innebär att 

företag frivilligt arbetar utöver de lagstadgade kraven för att stödja en hållbar social, 

ekonomisk och miljömässig utveckling och på så vis bidra positivt till samhället. Joyner 

och Payne (2002) uttrycker även att den proaktiva strategin innebär en självklar vilja att 

engagera sig i socialt ansvarstagande och att anledningen till varför företag arbetar med 

det utgörs av en genuin drivkraft, utan påverkan från yttre omständigheter.   

 

Vi såg teori gällande strategier inom CSR som relevant då vi ville framhäva att det finns 

olika förhållningssätt kring hur företag väljer att arbeta med socialt ansvarstagande. 

Fokus ligger främst på den proaktiva strategin på grund av dess koppling till våra 

respondenters företag. Den proaktiva strategin är vidare av stor betydelse i vår studie då 

drivkrafter kan identifieras med utgångspunkt från denna strategi. 

 

3.5 Lönsamhet 

Tidström et al. (2008) framhåller att det har pågått en diskussion under många år kring 

huruvida ett företags arbete med CSR är sammankopplat med lönsamhet. Det har 

diskuterats om ett företag som är vinstdrivande bör investera monetära resurser i denna 
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typ av aktiviteter. Fortsättningsvis skriver författaren att ett synsätt på socialt 

ansvarstagande är att aktiviteter inom CSR ofta är förenade med kostnader och att 

resurserna istället skulle prioriteras till att öka effektiviteten i företaget eller ge större 

utdelning till ägarna. Porter och Kramer (2006) menar på att då företag involverar det 

sociala ansvarstagandet i sin ordinarie verksamhet kommer de snart upptäcka att 

hållbarhetsarbetet innebär mycket mer än en kostnad eller en begränsning för företaget, 

det är dessutom en möjlighet till innovation och konkurrensfördelar. Tidström et al. 

(2008) delar åsikt med Porter och Kramer (2006) och påtalar att de som förespråkar 

CSR-arbete även tillgodoser övriga intressenters behov, vilket bidrar till företagens 

framgång. Vidare menar Tidström et al. (2008) att företagen är beroende av sina 

intressenter och utomstående aktörer för att kunna utgöra ett vinstdrivande företag. Det 

är viktigt att vårda relationen till intressenterna för att få den legitimitet som behövs för 

att kunna driva en lönsam och varaktig verksamhet. Grafström, Göthberg och Windell 

(2008) tillägger att en av orsakerna till att ett företag vill öka sitt engagemang för socialt 

ansvarstagande på sikt ofta är att det kan bidra till ökad lönsamhet. Författaren tydliggör 

att socialt ansvarstagande i vissa fall inte handlar om att göra gott för godhetens skull 

utan istället om att göra både goda och lönsamma affärer. 

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) säger att ett stort antal akademiska studier 

har gjorts kring huruvida det är lönsamt att arbeta med CSR, resultatet har visat på ett 

oklart samband, i de flesta fall visas dock en positiv förbindelse. Författarna hävdar 

dock från sitt perspektiv att det är lönsamt att arbeta med CSR, men att problematiken 

istället ligger i om och hur det går att mäta. Fortsättningsvis påtalar Borglund, De Geer 

och Hallvarsson (2009) att lönsamheten på kort sikt kan minska till följd av dyra 

investeringar för att förbättra hållbarhetsarbetet, men att arbetet på lång sikt ökar värdet 

på företaget. Tidström et al. (2008) samtycker med Borglund, De Geer och Hallvarssons 

(2009) klargörande kring huruvida CSR-arbete skapar värden och lönsamhet i företaget 

eller inte. Tidström et al. (2008) skriver att sambandet kan såväl anses vara positivt, 

negativt som obefintligt. Vidare beskriver Tidström et al. (2008) att forskning tyder på 

att det skulle vara mest lönsamt att engagera sig lagom mycket i frågor rörande CSR. 

Ett alltför omfattande CSR-arbete skulle enligt författaren kunna leda till oönskad 

uppmärksamhet och på så vis skapa orimliga förväntningar, medan arbete i mindre 

utsträckning kan leda till negativ offentlig uppmärksamhet, möjliga incidenter samt 

kritiska investerare och intressenter. Grafström, Göthberg och Windell (2008) 
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instämmer med Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) att mätningar gällande 

socialt ansvarstagande är svåra att genomföra och att utfallet kan tolkas olika. 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) påtalar att en aspekt till varför resultaten 

tolkas olika beror på att forskare använder sig av olika definitioner av ekonomiska 

resultat och socialt ansvarstagande. Vidare menar Grafström, Göthberg och Windell 

(2008) att det kan uppstå problem när det gäller att avgöra sambandets riktning. I de 

studier som utförts där ett samband har identifierats mellan ekonomisk prestation och 

socialt ansvarstagande är det svårt att avgöra vad som orsakar vad.  

 

Vi valde att inkludera olika författares synsätt kring lönsamhet kopplat till CSR för att 

redogöra för den något svårtolkade bilden av sambandet. Teorin gällande lönsamhet såg 

vi som en utveckling av det ekonomiska ansvaret i Carrolls CSR-pyramid. Vi ansåg 

därför att denna teori kunde hjälpa oss att förstärka och mer ingående beskriva 

drivkrafter som går koppla till det ekonomiska ansvaret inom CSR-pyramiden.  

 

3.6 Meningsfullhet 

Bauman och Skitka (2012) klargör att många klassiska motivationsteorier menar på att 

människor tenderar att sträva efter att åstadkomma mer i livet än materiell trygghet och 

social acceptans. Val av arbete och arbetsplats har kommit att spela en allt större roll i 

samhället och författarna framhåller att många människor vill att arbetet ska tillföra mer 

än bara en förbättrad ekonomisk situation. Bauman och Skitka (2012) talar om att 

människors arbete i hög grad kan påverka livskvaliteten och även bidra med 

meningsfullhet. Grant (2007) kopplar samman sökandet efter mening med val av arbete 

genom att förklara att människor vill känna att de gör något viktigt med sin tid, inte bara 

för sig själva utan också för samhället, för att kunna känna ett genuint värde i sin 

verkan. Att som individ bidra med en positiv inverkan i ett större perspektiv, bidrar 

även till det egna välbefinnandet, vilket är något som påtalas av Grant (2007) och 

Bauman och Skitka (2012). Löhman och Steinholtz (2004) förtydligar detta genom att 

tillägga att individer vill se en mening och mål i det de gör. Författarna menar att detta 

framförallt gäller i ett land som Sverige, där vi har en hög levnadsstandard och ständigt 

befinner oss högt upp på Maslows kända behovstrappa. De anställda värderar fler 

aspekter än enbart de ekonomiska när de säljer sin tid och kompetens. Vidare menar 

Löhman och Steinholtz (2004) att företagen kan skapa förutsättningar för meningsfulla 
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uppgifter och på så sätt attrahera människor med hög kompetens och utbildning och 

även få dem att stanna i organisationen en längre tid.  

 

Bauman och Skitka (2012) lyfter fram begreppet CSR och länkar det till människors 

behov av att känna att deras arbete är betydelsefullt. Fortsättningsvis tydliggör 

författarna att ett engagemang i CSR-aktiviteter som främjar samhällsutveckling, miljö 

och människor i tredje världen kan bidra med en djupare mening i arbetet som inte kan 

möjliggöras genom att enbart sträva efter att maximera vinster. Grant, Campbell, Chen, 

Cottone, Lapedis och Lee (2007) menar att CSR-engagemang kan ge människor 

möjligheter att bland annat uttrycka sina värderingar och hjälpa sina medmänniskor, 

vilket kan bidra till tillfredsställelse och en meningsfull existens. Enligt Grant et al. 

(2007) är sambandet mellan ansvarsfullt företagande och meningsfullhet påtagligt, och 

författarna påpekar att människor uppgett att deras inre välbefinnande ökat när deras 

arbete haft en viktig innebörd och större påverkan. Bauman och Skitka (2012) följer de 

tidigare författarnas resonemang och påtalar att CSR-arbete idag är en av 

huvudfaktorerna till att människor känner meningsfullhet på arbetsplasten. Barry 

Salzberg, global VD för Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ger i en artikel sin syn på 

socialt ansvar kopplat till viljan att arbeta med något betydelsefullt: 

 

”In their insistence on social principle, many millennials are not driven by money or 

success in quite the way their parents were. This generation wants to know what your 

organization stands for in improving society, what it stands for in action, as opposed to 

blowing smoke. Millennials want to know how they will make a positive difference in the 

world if they join your business, not by wearing a colorful T-shirt on a special project 

once a year but in their actual work.” (forbes.com) 

 

Teorin rörande meningsfullhet har vi valt på grund av dess aktualitet och relevans i 

förhållande till CSR-engagemang. Vi ansåg att denna teori var av stor vikt då viljan av 

att utföra ett meningsfullt arbete har en tydlig koppling till socialt ansvarstagande. Då 

teorin uppmärksammats mer och mer under de senaste åren och länkats samman med 

CSR, såg vi den som en naturlig del i vår studie. 
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3.7 Intressenter och extern kommunikation 

Nationalencyklopedin definierar en intressent som: 

"Intressent är en person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss 

verksamhet eller visst företag. Grunden för att bli betraktad som intressent till ett 

företag är att man både påverkas av företagets åtgärder och själv kan påverka dem” 

(www.ne.se) 

 

Enligt Löhman och Steinholtz (2004) är några av de mest betydelsefulla intressenterna 

förutom ägarna, de anställda, kunderna, leverantörer, fordringsägare och långivare. 

Vidare beskriver Crane, Matten och Spence (2008) att intressenter är av stor betydelse 

inom begreppet CSR, då organisationer vill påverka människor för att nå sina mål. 

Samtidigt säger författarna att intressenterna också bidrar till att företag tar ett ökat 

samhällsansvar. Ett företag samspelar med samhället på en mängd olika sätt och en 

synvinkel är att företaget ska ge mer än vad det tar från samhället. Författarna klargör 

fortsättningsvis att företaget är beroende av intressenterna och att intressenterna på 

samma sätt är beroende av företaget. Inom CSR delar Jutterström och Norberg (2011) 

upp ett företags ansvar i kategorierna direkt respektive indirekt. Det direkta ansvaret 

vänder sig enligt författarna till de interna intressenterna, vilket hänvisar till de anställda 

inom företaget, medan det indirekta ansvaret riktar sig till de externa intressenterna som 

finns utanför organisationen. 

 

Branco och Rodrigues (2007) förklarar intressentteorin som relationen mellan ett 

företag och dess intressenter. Då företag har ett socialt ansvar är det av stor betydelse att 

företagen uppmärksammar sina intressenter och på vilket sätt de påverkar företagens 

verksamhet. Branco och Rodrigues (2007) menar att ett ansvarsfullt agerande skulle 

kunna vara en typ av strategi från företagens sida för att skapa en vinstmaximerande 

verksamhet. Företag skulle inte kunna maximera vinsten i sin verksamhet i samma 

utsträckning om deras intressenter skulle hamna i skymundan. Löhman och Steinholtz 

(2004) påpekar dock att verkligheten är mer komplicerad än så och att om ett företag 

exempelvis får negativ publicitet i media skulle det kunna påverka intressenterna att få 

en annan uppfattning om företaget. Samtidigt framhäver Löhman och Steinholtz (2004) 

i enlighet med Branco och Rodrigues (2007) resonemang att företag kan skaffa sig stora 

fördelar genom att på ett medvetet sätt arbeta med sina intressenter. 
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Löhman och Steinholtz (2004) nämner att det finns två olika grupper av intressenter, 

primärintressenter och sekundärintressenter. Primärintressenterna förklaras som de 

intressenter som står företaget närmast och har en mer direkt påverkan på hur företagets 

resultat utvecklas över tid. Främst utgörs primärintressenterna av ägare, anställda, 

kunder och leverantörer. Sekundärintressenterna är enligt författarna de som har en 

inverkan på primärintressenternas relation till företaget. De utgörs framför allt av 

myndigheter, fackföreningar, medier och frivilligorganisationer.  

 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) menar att företag genom kommunikation kan 

bidra till den uppfattning omgivningen bildar sig. Vidare hävdar författarna att 

kommunikationen medverkar till att organisationer kan berätta om sitt sociala 

ansvarstagande, vilket kan leda till en ökad legitimitet och gott rykte för företagen. 

Genom att vara transparent och föra fram för allmänheten hur organisationen arbetar 

kring CSR kan företag enligt författarna bidra till att påverka intressenternas syn på 

både deras verksamhet och även på omvärlden i stort. För att kunna skapa och utveckla 

relationer framhåller Grafström, Göthberg och Windell (2008) att kommunikation är en 

viktig faktor i företagsvärlden för att kunna möjliggöra dialog. Författarna förklarar 

även att företagens CSR-kommunikation till sina intressenter kan ha olika syften, då 

engagemang inom CSR exempelvis kan ha sitt ursprung i ett företags kärnverksamhet. 

Då handlar det ofta mer om att belysa allmänheten, än om CSR-engagemanget är något 

som uppstått i efterhand. Doorley och Garcia (2007) lyfter fram att företagets faktiska 

aktiviteter inom CSR måste vara utgångspunkten för kommunikationen av socialt 

ansvarstagande. Grafström, Göthberg och Windell (2008) exemplifierar olika kanaler att 

kommunicera sitt sociala ansvarstagande på, de nämner broschyrer, 

produktförpackningar, hållbarhetsredovisningar och hemsidor.  

 

Då kraven på ett socialt ansvarstagande har ökat, har också företagens syn på 

kommunikation och sätt att kommunicera förändrats och utvecklats. Grafström, 

Göthberg och Windell (2008) säger att kommunikation av CSR alltmer handlar om att 

ha en aktiv dialog med olika intressenter, vilket bidrar till att höja ett företags 

trovärdighet. Enligt SIS (2005) är det av stor betydelse att arbeta strategiskt med 

kommunikation till sina externa intressenter för att kunna informera och sprida sina 

visioner och värderingar på rätt sätt. Morsing och Schultz (2006) redogör för två olika 

kommunikationsstrategier gällande socialt ansvarstagande, vilka kallas 
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intressentresponsstrategin (eng. the stakeholder response strategy) och 

intressentinvolveringsstrategin (eng. the stakeholder involvement stratgey). I 

intressentresponsstrategin handlar det inte om att förändra organisationens verksamhet, 

utan att påverka externa intressenters attityder och beteenden. Morsing och Schultz 

(2006) förklarar att denna kommunikationsstrategi delvis används som en 

envägskommunikation, då den förutsätter att företaget självt bestämmer när och på 

vilket sätt kommunikationen med intressenterna ska ske. Enligt författarna har denna 

strategi som huvudsakliga syfte att stärka företagets identitet och nå ut med sitt budskap 

på marknaden. Morsing och Schultz (2006) tar även upp en beskrivning av 

intressentinvolveringsstrategin och förklarar att denna kommunikationsstrategi till stor 

del handlar om övertalning. Författarna lyfter fram att företagen med hjälp av denna 

strategi vill kommunicera genom att övertala de externa intressenterna om att de agerar 

etiskt och tar ansvar på rätt sätt i sin verksamhet. Denna strategi handlar, till skillnad 

från den tidigare nämnda strategin, inte bara om att informera och undersöka sina 

intressenter utan också om att involvera dem för att kunna övertyga dem och legitimera 

sin verksamhet.  

 

Granqvist (2009) framhäver att det är av stor vikt att intressenterna uppfattar och kan ta 

till sig det budskap som företag vill förmedla. Löhman och Steinholtz (2004) klargör att 

den externa kommunikationen kan vara avgörande för förmedlandet av ett företags 

vision, värderingar och mission. Författarna förklarar vidare att om företag 

kommunicerar sina värden på rätt sätt kommer det ge intressenterna en större 

helhetsbild över företaget och dess sociala ansvarstagande. Extern kommunikation 

skapar enligt Löhman och Steinholtz (2004) en ökad medvetenhet bland intressenterna 

och gynnar dialogen kring hållbarhetsarbete som företagen vill föra fram. SIS (2005) 

nämner att det är viktigt att tänka på att det företagen vill informera om ska vara 

lättbegripligt, ge en rättvisande bild och medverka till jämförbarhet mellan övriga 

aktörer på marknaden.  

   

Vi bedömde att avsnittet gällande intressenter och extern kommunikation utgjorde en 

central del av vår uppsats. Detta då intressenter är dem som påverkar och påverkas av 

företagen och därför har en avgörande roll för företagens CSR-arbete. Extern 

kommunikation inkluderades eftersom det var möjligt att urskilja samband mellan 

denna teori och drivkrafter till att arbeta med CSR.  
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3.8 Egen modell av CSR-pyramiden 

Vi har skapat en egen modell baserad på Carrolls CSR-pyramid för att ge en 

överskådlig bild av de teorier vi valt lyfta fram. I analysen kommer vi att ta hjälp av 

denna modell för att tydliggöra våra kopplingar mellan teori och empiri. Vi kommer i 

våra slutsatser att utveckla modellen ytterligare för att knyta an våra drivkrafter till 

deras utgångspunkt i modellen. 

 

Modell 2. Egen modell av CSR-pyramiden 
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4 Empiri 

I detta kapitel redogör vi för vårt insamlade empiriska material som består av fem 

telefonintervjuer med kafferosterierna Björklunds kafferosteri, Koppi, Solde 

kafferosteri, Love Coffee och Select Origin, samt en telefonintervju med Johan 

Andersson Anell, CSR- och hållbarhetsansvarig på branschorganisationen 

Livsmedelsföretagen. Inledande i kapitlet kommer de medverkande företagen att 

presenteras. Fortsättningsvis kommer vi att sammanföra empirin under följande 

rubriker: Företagens arbete med CSR, Allmänhetens inverkan, Ekonomiska aspekter, 

Syn på konkurrens, En ökad medvetenhet, Framtidsprognos och utmaningar samt Att 

bidra till något betydelsefullt. 

 

4.1 Företagsbeskrivningar 

Björklunds kafferosteri 

Björklunds kafferosteri är ett nystartat rosteri som öppnade upp portarna under hösten 

2013. Företaget har etablerat sig i Västerås och drivs av entreprenören Johan Björklund, 

som tidigare arbetat i livsmedelsbranschen i 20 år. Rosteriets vision är att ge en 

upplevelse för alla sinnen och få människor att få upp ögonen för specialkaffe. Idag har 

rosteriet en anställd och en återförsäljare (bjorklundkaffe.se). 

 

Koppi 

Koppi grundades år 2007 av de två svenska baristamästarna Anne Lunell och Charles 

Nystrand.  Företaget består av ett rosteri och en kaffebar som båda ligger centralt 

belägna i Helsingborg. Antalet anställda hos Koppi är idag sex personer och ägarnas 

ambition är att få företaget att växa till att bli ett av världens bästa kafferosterier genom 

att köpa, rosta, brygga och servera kaffe från världens bästa producenter och erbjuda 

upplevelser utöver det vanliga. År 2013 utsågs Koppi till årets kaffebar av White Guide 

Café (koppi.se). 

 

Love Coffee 

År 2010 startade Daniel Remheden, Peter Frennhoff och Emil Eriksson rosteriet Love 

Coffee som finns beläget i universitetstaden Lund. Love Coffee är ett rosteri i liten skala 

med stora ambitioner som drivs av de tre grundarna (lovecoffee.se). 

 

http://www.bjorklundkaffe.se/
http://lovecoffee.se/
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Solde Kafferosteri 

Solde började som en kaffebar år 2006 och öppnade fyra år senare, under hösten 2010, 

upp ett rosteri i Malmös frihamn. Grundaren Dan Stenqvist driver idag företaget 

tillsammans med fem anställda. Solde kafferosteri strävar efter att arbeta med så få led i 

importförloppet som möjligt och trycker på vikten av säkerhet, spårbarhet och trygghet i 

processen för att kunna garantera bra arbetsförhållanden och att naturen sköts på ett 

ansvarsfullt sätt (solde.se). 

 

Select Origin 

Anna Trygg och Bernie Low grundade kafferosteriet Select Origin år 2011 i orten 

Länna. Ägarna träffades i Australien, där Bernie arbetade som ekonom och Anna som 

rostare på ett av Sydneys mest framstående kafferosterier. De bestämde sig så 

småningom för att ta med sig sin passion och kunskap till Sverige och slå upp portarna 

för ett rosteri i Stockholmsområdet. Företagets kaffe levereras idag till caféer, 

restauranger, butiker och kontor över hela Sverige. Select Origin drivs idag av de två 

grundarna och de arbetar med nio stycken återförsäljare (selectorigin.se). 

 

4.2 Företagens arbete med CSR 

Remheden på Love Coffee förklarar att företaget vill skapa en hållbar situation för både 

kafferostare och odlare. Garantin för spårbarhet och transparens är viktigt för Love 

Coffee och ägarna har ett flertal gånger besökt sina producenter i de länder där 

kaffebönorna odlas. Remheden säger också att några av odlarna varit på plats på deras 

kafferosteri i Sverige. Att arbeta ansvarsfullt mot både människor och miljö anser 

Remheden vara betydelsefullt och det har alltid varit en integrerad del av företagets 

affärsidé.  

 

“Socialt ansvarstagande ska inte vara något vi köper in eller lägger på, det ska komma 

inifrån.” (Remheden, Love Coffee) 

 

Select Origin har arbetat med hållbarhet sedan företaget startade säger Trygg. Hon 

förklarar vidare att hela verksamheten genomsyras av tänket kring socialt 

ansvarstagande, men menar samtidigt att även om ambitionen är att jobba med 

hållbarhet fullt ut så kan inte företaget överleva på enbart det. Hennes största CSR-

initiativ inom företaget är det så kallade kvinnokaffet, Café feminino, som innebär att 

http://solde.se/
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kaffet har odlats, skördats, producerats och sålts enbart av kvinnor. Det är ett socialt 

program som kopplar samman kvinnliga bönder från olika områden och bidrar till att de 

hjälper, stöttar och växer av varandra. När Trygg beskriver Select Origins arbetssätt för 

hon fram Direct Trade som innebär att rosteriet handlar direkt med bönderna i 

ursprungsländerna. Med hjälp av en inköpare som har ett nära samarbete med odlarna, 

kan de spåra kaffet tillbaka till exakt de bönderna som har producerat kaffet och 

säkerhetsställa att de får rätt betalning och arbetar under bra förhållanden. Select Origin 

arbetar både med spårbart kaffe och kommersiellt kaffe, där det senare inte har samma 

transparens i inköpsprocessen. Lunell på Koppi arbetar på ett liknande sätt med 

ansvarsfullt företagande, men har tagit processen ett steg längre genom att personligen 

besöka sina producenter och deras gårdar. Lunell menar att det ger dem en bra inblick i 

var pengarna faktiskt hamnar och att det inger en trygghet i vetskapen om att det är full 

transparens genom hela kedjan. Verksamheten består även av ett café där samma 

principer kring ansvarstagande finns närvarande. Lunell påpekar att råvarorna som köps 

in till caféet ofta är närproducerade men att det är kaffet som är deras främsta fokus när 

det kommer till att arbeta på ett hållbart sätt. Hon berättar också att Koppi som företag 

alltid har arbetat på ett etiskt och miljömässigt sätt och att det sedan starten varit 

grundläggande för verksamheten. 

 

Björklund startade sitt kafferosteri Björklunds kafferosteri under föregående år, 2013. 

Företagets CSR-arbete är något som växer fram och utvecklas allt eftersom tiden går 

säger Björklund. Han förklarar att rosteriet försöker arbeta med spårbarhet för att veta 

vad som används och varifrån det kommer. Han uttrycker också att målet för framtiden 

är att arbeta på ett mer omfattande sätt med hållbarhet och ha en större vetskap kring 

sina produkter och dess ursprung. Stenqvist på Solde kafferosteri säger att företaget inte 

har någon uttalad policy kring CSR nedskriven varken för rosteriet eller för kaffebaren. 

Han menar istället att det genomsyrar hela deras organisation och betonar att det är 

något dem brinner för. Stenqvist säger också att CSR är något som vävs in i deras 

företagsfilosofi och engagemanget kommer per automatik. Företaget arbetar med 

samarbetspartners som de känner fullt förtroende för och kan garantera spårbarhet och 

transparens i hela köpkedjan. Stenqvist framhåller att Solde alltid eftersöker högsta 

kvalitet, vilket han hävdar bara går uppnå genom att arbeta med bra och välskötta gårdar 

med bra förhållanden i ursprungsländer. Kvaliteten är en styrande faktor även för 

kaffebaren, där de strävar efter att alltid arbeta med närproducerade produkter och 
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återvinningsbara material. Stenqvist sammanfattar att Soldes hela kärnverksamhet 

präglas av ett medvetet arbetssätt. 

 

4.3 Allmänhetens inverkan 

Enligt Remheden är det viktigt att nå ut till allmänheten och öka medvetenheten kring 

sina ansvarsfullt producerade produkter, då han påpekar att det finns mycket kaffe som 

produceras på ett oetiskt och icke miljömässigt försvarbart sätt. Trygg framhåller att 

eftersom hon driver ett mikroföretag vill hon arbeta med aktiviteter som är allmänt 

accepterade inom hållbarhet för att det ska vara lätt att förstå för den breda massan. Hon 

förklarar vidare att ett större företag har en större möjlighet att påverka människor med 

sitt arbete inom hållbarhet, till skillnad från ett mindre företag som inte har lika stora 

resurser. Trygg poängterar att det därför är av stor vikt att ägna sig åt aktiviteter som 

människor förstår sig på. Lunell säger att allmänheten inte har en allt för betydande roll 

när det kommer till deras utformning av CSR-arbete. Hon menar att det är ett ganska 

själviskt arbete, där Koppi har sina egna värderingar och det är framförallt dessa som är 

vägledande. Lunell påpekar även att de tar utomstående synpunkter i beaktning, men att 

det inte är andras åsikter som ligger till grund för hur de jobbar. Stenqvist för ett 

liknande resonemang som Lunell, där han menar att allmänheten till viss del har en 

inverkan eftersom desto mer kunskap människor får kring rättvist framtaget kaffe, desto 

mer kan han påverka genom sin verksamhet. Vidare säger Stenqvist att Solde 

kafferosteri vill nå ut till de som har ett intresse och brinner för ansvarsfullt framtagna 

produkter, han kallar sitt kaffe för en nischprodukt för nischade människor.     

 

“Vi skulle inte ändra oss om allmänheten helt plötsligt inte ville ha CSR-kaffe, om de 

helt plötsligt skulle vilja något annat skulle vi ändå fortsätta med vår grej, för att vi 

själva tycker om det så mycket. Vi kör vårt race så att säga!” (Stenqvist, Solde 

kafferosteri) 

 

Andersson Anell, CSR- och hållbarhetsansvarig på branschorganisationen 

Livsmedelsföretagen, menar att företagsstorlek har en inverkan på i vilken grad företag 

kan arbeta med CSR. De större företagen har oftast mer resurser att driva CSR- och 

hållbarhetsfrågor och kan på så sätt täcka in många områden för att få en övergripande 

bild. Men med tanke på organisationens omfattning kan det också bli mer komplicerat, 

då det involverar fler människor och en förändring är svårare att genomföra. Som 
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mikroföretag anser Andersson Anell att det är enklare att driva dessa frågor, då 

organisationen är mindre och inte behöver ta hänsyn till lika många i 

beslutsverksamheten. Dessutom gör företagets storlek att de måste prioritera vilka 

frågor fokus ska läggas på då de har mindre resurser.   

 

Andersson Anell vidhåller att allmänheten påverkar företag inom livsmedelsbranschen i 

större utsträckning än i många andra branscher när det gäller hållbarhetsarbete. Detta 

eftersom livsmedelsbranschen är konsumentnära och en bransch som alla har en åsikt 

kring. Han talar om en detaljnivå som inte finns i samma utsträckning i andra branscher 

och framhåller att ursprung och var själva råvaran kommer ifrån är något som 

uppmärksammats mer i kaffebranschen, som är en del av livsmedelsbranschen. Vidare 

påtalar Andersson Anell att kaffe är en dagligvara där konsumenten kommer i kontakt 

med produkten regelbundet, vilket leder till att företagen får mycket frågor och åsikter 

från allmänheten.  

 

4.4 Ekonomiska aspekter 

Remheden förklarar att på det sätt han bedriver sitt företag skulle han i framtiden inte 

kunna ha en lönsam verksamhet utan socialt ansvarstagande. Att arbeta med CSR är 

mer resurskrävande än att inte göra det, men i dagens samhälle finns det egentligen inga 

alternativ säger han. Trygg är inne på samma linje och tillägger att hon tror att ett 

kortsiktigt engagemang inom CSR inte leder till någon ekonomisk framgång, utan att 

det krävs ett mer långsiktigt synsätt. Hon vidareutvecklar och säger att för att kunna 

bygga en framgångsrik och vinstdrivande organisation behöver företag vara mer 

transparenta och ta ansvar för både människorna och råvarorna i köpkedjan. Trygg 

framhåller att kvinnokaffet är deras bästsäljande produkt och att de har kunnat se att det 

har lett till positiva ekonomiska resultat. Lunell förklarar att lönsamhet är en 

grundläggande pelare i hennes organisation, men att hon tror att företaget hade kunnat 

skapa bättre resultat om de lagt mindre vikt vid hållbarhetsfrågor. Hon poängterar trots 

detta, att deras CSR-arbete har gett varumärket Koppi en viss tyngd. Björklunds 

kafferosteri är en ny aktör på marknaden och Björklund framhäver att han har en 

förhoppning om att företagets arbete med CSR ska leda till lönsamhet. Stenqvist, vars 

företag varit i kaffebranschen i åtta år, har kunnat se att omsättningen ökar för varje år 

och kopplar det samman med sitt ansvarfulla företagande. Han understryker att han 

tolkar den ökade lönsamheten som ett tecken på att människor fått ett ökat intresse och 
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är beredda att betala mer för sitt kaffe idag. Stenqvist konstaterar att företagets arbete 

med CSR har lett till avkastning och att han ser ljust på framtiden.  

 

Andersson Anell säger att för att ett företag ska kunna överleva på marknaden måste de 

kunna visa på ekonomisk vinst. Trots att det finns företag som drivs på ideologisk basis, 

där kärnverksamheten genomsyras av att arbeta på ett ansvarstagande sätt gentemot 

samhället, måste de ändå kunna finansiera sin verksamhet, men Andersson Anell menar 

att det ena inte utesluter det andra. Han vidhåller också att konsumenter inte alltid är 

beredda att betala ett högre pris för ansvarsfullt framtagna produkter och att han därför 

inte generellt vill säga att CSR-arbete leder till ekonomisk vinst. Andersson Anell 

betonar dock att mikroföretag, i detta fall mikrorosterier, arbetar med nischade varor 

som attraherar ett visst kundsegment. Detta segment delar företagets passion och 

intresse kring rättvist framtaget kaffe och vill därför stödja och bidra till verksamhetens 

fortlevnad.  

 

4.5 Syn på konkurrens 

Enligt Remheden samarbetar flera av mikrorosterierna genom att slå sig samman för att 

bygga volymer, då kaffe är en volymvara. Han menar vidare att han inte upplever någon 

direkt konkurrens till de andra mikrorosterierna, utan att de istället bidrar till att skapa 

en starkare dragkraft och att han därför ser dem mer som kollegor. Stenqvist för ett 

liknande resonemang och även han menar på att konkurrenterna i det här fallet kan ses 

som arbetskamrater, då mikrorosteribranschen i Sverige är liten. Detta leder enligt 

honom till att många hjälps åt och har en personlig kontakt. Fortsättningsvis säger 

Stenqvist att desto fler rosterier som arbetar med ansvarsfullt framtagna produkter, 

desto fler konsumenter blir medvetna och köpbenägna. Med detta vill han förklara att 

han ser konkurrens som något positivt och ju fler som sysselsätter sig med det desto 

bättre är det. Andersson Anell nämner att det är konkurrensen från andra företag som 

driver hållbarhetsarbetet framåt och att det är de aktörer som har ett långsiktigt 

perspektiv på sin verksamhet som leder utvecklingen. Remheden framhåller att han inte 

ser de större aktörerna som konkurrenter, då de arbetar på ett helt annat sätt, har andra 

värderingar och riktar sig till ett annat kundsegment. Lunell påpekar att hon inte heller 

påverkas av de större kaffeföretagen och deras hållbarhetsarbete, men medger att hon 

följer branschens utveckling och håller sig uppdaterad om vad andra gör.  
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4.6 En ökad medvetenhet 

Begreppet hållbarhet är något Remheden idag upplever att människor har börjat förstå 

och ta till sig. Han ser att det skett en stor utveckling under det senaste decenniet kring 

medveten konsumtion och att kunder i större utsträckning har börjat efterfråga hållbara 

produkter. Stenqvist delar Remhedens uppfattning kring trycket på ett socialt 

ansvarstagande och menar att han har märkt av en dramatisk ökning i sin verksamhet 

där allt fler vill veta vart kaffet de dricker faktiskt kommer ifrån. Även Trygg upplever 

att kraven på ett socialt ansvarstagande har förändrats inom branschen för kafferosterier. 

Hon vidareutvecklar att företagare riskerar att hängas ut i media om de inte handlar på 

ett etiskt sätt, vilket hon tycker är en bra och effektiv metod för att minska antalet 

företag som arbetar på ett icke försvarbart sätt i sin verksamhet. Andersson Anell 

tillägger att fler och fler företag har börjat uppmärksamma CSR-frågor, men att det kan 

finnas olika orsaker till varför de väljer att engagera sig. Dagens teknik och 

informationsflöde gör det enkelt att sprida såväl bra som dåliga exempel över 

exempelvis sociala medier och att det från många företags håll skulle kunna handla om 

ren riskminimering. Ytterligare en orsak Andersson Anell nämner, i likhet med de 

tidigare respondenterna, är att samhället har skapat en större medvetenhet kring 

konsumtion. 

 

4.7 Framtidsprognos och utmaningar 

Både Trygg och Stenqvist framhåller att de tror att fokus på CSR kommer att bli 

viktigare i framtiden. Stenqvist lyfter fram att den främsta anledningen är att den nya 

generationen är betydligt mer medveten och informerad i hållbarhetsfrågor. Han menar 

att desto mer köpkraftiga de blir desto viktigare kommer det att bli att ha produkter som 

är socialt försvarbara. Andersson Anell delar Trygg och Stenqvists åsikt gällande 

framtidsutvecklingen inom CSR och påpekar även att företag i större utsträckning 

kommer att försöka kontrollera hela verksamhetens hållbarhetsarbete på detaljnivå. Han 

betonar att kaffebranschen har kommit längre i dessa frågor än många andra branscher 

och att det utifrån det ställningstagandet på marknaden inte går att ta ett steg bakåt.  

 

“I framtiden kommer det bli viktigt att kunna skilja på vad som är en bra produkt och 

varför.” (Anna Trygg, Select Origin) 
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En stor utmaning som Trygg identifierar är att uppmärksamma allmänheten om att det 

faktiskt finns bra kaffe som inte är stämplat med någon av de kända certifieringarna. 

Hon vill att folk ska lyfta blicken och reflektera över vad som faktiskt är en bra produkt 

och förstå att en certifiering inte alltid kan garantera det. Lyckas vi få konsumenterna att 

förstå syftet med vårt ansvarstagande arbete, kan de enklare särskilja vad som är rättvist 

framtaget kaffe säger Trygg. Remheden menar att det är en konstant utbildningsfråga, 

där utmaningen i hans verksamhet ligger i att informera kunderna om hållbara alternativ 

till det certifierade kaffet. Han säger att det ofta är de etablerade certifieringarna 

människor har kännedom kring, men nämner också att de inte alltid har den substans 

som skulle önskas. Han säger att konsumenter generellt är rationella i sina val och en 

välkänd certifiering gör att en produkt sticker ut på hyllan i en butik. Remheden 

fortsätter resonemanget och påtalar att konsumenten väljer produkten utan att ha någon 

djupare förståelse för vad själva certifieringen betyder, vad den garanterar och på vilket 

sätt den skapar en bättre situation i ursprungsländerna, eller för dig som konsument. 

Remheden påpekar att dessa frågor är något han försöker göra allmänheten uppmärksam 

på genom bland annat sina föreläsningar i ämnet. Stenqvist för fram att deras största 

utmaning på Solde kafferosteri ligger i att få folk att förstå vikten av rättvist framtaget 

kaffe och att vilja betala ett högre pris för det. Vidare säger han att deras kaffe är dyrare 

än kommersiellt kaffe men att det har ett högre pris av en anledning, då det är så mycket 

bättre framställt i alla led. Björklund kommenterar att det är många konsumenter som 

har viljan att stödja aktörer som agerar socialt ansvarstagande på marknaden, men att de 

trots det inte är beredda att ta det ekonomiska ansvaret. Andersson Anell säger att 

konsumenter inte alltid uppfattar och kan ta till sig det arbete företagen utför kring CSR 

då det ofta sträcker sig djupare än vad de kan se. Han tillägger att om företagen ska 

kunna få en konkurrensfördel genom sitt CSR-arbete måste de vara tydliga och 

framhäva det. Det handlar enligt Andersson Anell om en trovärdighetsutmaning, där 

företagen måste förmedla sitt budskap kring CSR. Detta för att få konsumenter att vilja 

betala ett högre pris och på så sätt kunna driva verksamheten ur ett långsiktigt 

perspektiv.  

 

4.8 Att bidra till något betydelsefullt 

Remheden har under många år varit verksam i kaffebranschen och han betonar att det är 

något han verkligen brinner för. Han säger att det bästa med att arbeta på ett socialt 

ansvarstagande sätt är känslan av att nå resultat och skapa utveckling. Remheden 
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förklarar vidare att han mår bra av att veta att han genom sin verksamhet bidrar till en 

förbättrad livssituation för producenter i ursprungsländerna. Han berättar att 

producenterna och hans företag har en bra relation till varandra, där det finns en 

samhörighet med gemensamma målsättningar och visioner. Trygg framhåller att det är 

viktigt att vi kommer framåt i utvecklingen och att det då krävs att vi jobbar 

tillsammans och inte bara ser efter oss själva och våra egna intressen.  

 

“Att ta ansvar för det man lämnar efter sig i den här världen är så otroligt viktigt.” 

(Anna Trygg, Select Origin) 

 

Lunell säger att det hon uppskattar mest med att arbeta med CSR är att hon kan bidra till 

något positivt, även om det är på en småskalig nivå. Att bidra till en förhöjd 

levnadsstandard för människor och kämpa för en bättre värld är betydelsefullt enligt 

Lunell. Hon säger att det finaste beviset på att hennes företagande gör skillnad är när 

hon under sina resor till producenterna kan se utveckling från år till år. Det är en glädje 

att se att pengarna har hamnat på rätt plats och investerats i både människor och själva 

driften av produktionen säger Lunell. Stenqvist talar om att han personligen känner en 

bra känsla i kroppen av att arbeta med CSR och att det känns värdefullt att kunna sprida 

sin vision till andra människor. Han menar att det är en tillfredställelse att få andra att 

uppskatta och konsumera företagets produkter. Stenqvist nämner dock att hans 

engagemang ska kunna gå att koppla till ett resultat, då verksamheten måste finansieras 

för att kunna leva vidare.  
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5 Analys 

I följande kapitel kopplar vi samman och analyserar våra valda teorier med svaren från 

våra respondenter för att kunna utläsa och identifiera drivkrafter till CSR-arbete. Våra 

rubriker är framtagna med den teoretiska referensramen som utgångspunkt. Rubrikerna 

är: Ansvarstagande arbetssätt, Lönsamhet, Meningsfullhet, Intressenter och extern 

kommunikation.  

 

5.1 Ansvarstagande arbetssätt 

5.1.1 Utmärkande för mikroföretag 

Murillo och Lozano (2006) hävdar att den som grundar ett mikroföretag ofta är den som 

leder organisationens CSR-arbete eftersom ett småskaligt företag lätt speglas av de 

värderingar som grundaren har. Vidare menar Jenkins (2009) att egenskaperna hos 

mikroföretag kan variera mycket, då organisationen ofta både ägs och styrs av samma 

person, vilket leder till att grundaren utformar verksamhetens arbete utifrån sina egna 

preferenser och engagemang. I de undersökta mikroföretagen är grundaren i samtliga 

fall även den som styr och formar organisationens arbete med CSR, vilket kan kopplas 

till de tidigare författarnas resonemang angående CSR-styrning i mikroföretag.  

 

Spence (1999) säger att mikroföretag skiljer sig från andra företag bland annat på grund 

av vad det är som driver dem till att arbeta på ett socialt ansvarstagande sätt. Besser 

(2012) förtydligar detta genom att poängtera att mikroföretag genom sin informella 

styrning och självständighet kan arbeta mer djupgående med CSR. Remheden säger att 

vikten av att vara delaktig och ha kontroll är mycket framträdande i Love Coffees 

verksamhet, han menar exempelvis att besöken hos sina producenter i 

ursprungsländerna kan uppfylla kraven för den spårbarhet och transparens han 

eftersöker. Detta kan relateras till Bessers (2012) tankegångar kring de mer djupgående 

arbetsätt inom socialt ansvarstagande som kan utföras av mikroföretag. Även Lunell 

påtalar vikten av känna full transparens genom hela köpkedjan och har därför, precis 

som Remheden, valt att personligen resa till kaffeodlarna för att kunna få en fullständig 

överblick över företagets inköpsprocess och att den speglas av ett hållbart 

arbetssätt.  Fortsättningsvis nämner Trygg begreppet Direct Trade, som enligt Nicholls 

och Opal (2006) är en term för kafferosterier som strävar efter en nära kontakt med 
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odlarna i ursprungsländerna. Detta är ett tillvägagångssätt som Trygg använder i sin 

verksamhet för att kunna spåra kaffet tillbaka till exakt de bönderna som producerat 

kaffet och därmed säkerhetsställa att de lever under rättvisa förhållanden. Stenqvist 

arbetar på ett liknande sätt, då han hävdar att den spårbarhet och kvalitet företaget 

eftersträvar endast går att uppnå genom att samarbeta med bra och välskötta gårdar i 

ursprungsländerna. Han nämner även vikten av att ta ansvar på hemmaplan, där hans 

företag arbetar med närproducerade produkter och miljövänliga förpackningar. Lunell 

för en liknande diskussion och säger att lokala produkter köps in till caféet för att hela 

verksamheten ska speglas av deras ansvarstagande arbetssätt. Carroll (1991) framhåller 

att ett företags sociala ansvar kan delas upp i fyra olika typer av ansvar, där den tredje 

nivån är det etiska ansvarstagandet. Enligt Granqvist (2009) handlar denna ansvarsnivå 

om hur ett företag ska hantera och överträffa moraliska förväntningar som allmänheten 

och kunder har. Respondenternas svar kopplar vi till det etiska ansvaret, då det arbete de 

utför kan ses som utöver vad som är standardiserat och vad samhället har för 

förväntningar och normer.  

 

Trygg förklarar att hela hennes företag genomsyras av ett hållbarhetstänk, men påpekar 

samtidigt att även om det finns en vilja att arbeta fullt ut med socialt ansvarstagande är 

det inte genomförbart på grund av de begränsade resurserna. Björklund upplever samma 

hinder som Trygg och tillägger att hans sociala ansvarstagande i det nystartade företaget 

utvecklas allteftersom han har möjlighet att avsätta resurser till det. I enlighet med 

Trygg och Björklund säger Jenkins (2009) att mikroföretag generellt präglas av 

grundarens intressen och visioner, men att de knappa resurserna är något som står i 

vägen för ett mer omfattande CSR-arbete.  

 

5.1.2 Proaktiv strategi 

Burke och Logsdon (1996) säger att CSR-arbete kan vara strategiskt från företagens 

sida för att gynna effektiviteten och fullföljandet av företagens mål och affärsidé. 

Författarna betonar dock att mycket av det CSR-arbete som utförs inte har som 

huvudsakligt syfte att vara strategiskt inriktat, då företagets ansvarsfulla arbete 

integrerats i kärnverksamheten från start. Stenqvist uttrycker att hela hans organisation 

genomsyras av ett medvetet tänk kring CSR och betonar att det är något de brinner för. 

Vidare förklarar han att engagemanget kommer per automatik och att det sociala 

ansvartagandet har vävts in i deras företagsfilosofi sedan starten. Detta kan ses som en 
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proaktiv strategi, som enligt Joyner och Payne (2002) innebär en naturlig vilja att 

engagera sig i CSR-frågor. Författarna menar även att företag som har ett proaktivt 

förhållningssätt till socialt ansvartagande sägs ha en genuin drivkraft till att arbeta med 

hållbarhet. Remheden bekräftar detta genom att belysa att det ansvarfulla arbetet alltid 

varit inbyggt i affärsmodellen och han trycker på att företaget alltid velat skapa en 

hållbar situation för såväl människor som för miljön. Besser (2012) styrker Remhedens 

uttalande kring detta och tydliggör att hållbarhetsarbete faller sig mest naturligt när det 

finns integrerat i organisationens grund. Fortsättningsvis säger Remheden att det sociala 

ansvarstagandet i hans verksamhet inte ska vara något de skyltar med eller måste göra 

för att vinna marknadsandelar, utan att det ska komma från hjärtat. Även detta kan 

kopplas samman med den proaktiva strategin som Torugsa, O’Donohue och Hecker 

(2012) säger är ett frivilligt åtagande från företagens sida. Författarna tydliggör att det 

handlar om ett arbete som sträcker sig utöver vad som står skrivet i lagen, detta för att 

gynna en social, ekonomisk och miljömässig utveckling och ha en positiv inverkan på 

samhället. Lunell säger att hennes företag har sina egna värderingar och att det är dem 

som är vägledande gällande utformningen kring CSR i verksamheten. Hon menar vidare 

att Koppi lyssnar till allmänhetens synpunkter, men att grunden för deras arbetssätt 

framförallt kommer från dem själva. Stenqvist påtalar i likhet med Lunell att 

allmänhetens åsikter inte styr dem i deras arbete med socialt ansvarstagande, utan att det 

är företagets engagemang som är ledande för hur Solde kafferosteri jobbar.  

 

SIS (2005) framhåller att företag som arbetar proaktivt inte bara ser till dagens situation 

utan lägger även stort fokus på framtida samarbeten och hållbara lösningar. Vår 

uppfattning är att samtliga företag som deltagit i studien arbetar i enlighet med de 

riktlinjer för proaktiv strategi som SIS (2005) och de tidigare författarna för fram. 

Denna strategi främjar arbetet med CSR genom att företagen skapar goda relationer till 

sina primära intressenter. Flertalet respondenter kommenterar att deras sociala 

ansvarstagande har bidragit till nära relationer med framförallt producenter, kunder och 

konkurrenter. Mikrorosteriernas genuina vilja att arbeta med hållbarhet går att koppla 

till vår egen modell av CSR-pyramiden som vi presenterade tidigare i den teoretiska 

referensramen. Vår tolkning är att den proaktiva strategin återfinns vid skiftet mellan 

det etiska ansvarstagandet och det filantropiska ansvarstagandet. Detta då 

mikrorosterierna genom ett proaktivt arbetssätt uppfyller det etiska steget i pyramiden 

eftersom ägarnas engagemang driver dem till att arbeta med CSR-aktiviteter som 
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överträffar samhällets normer och standarder. Carroll (1991) förklarar att det 

filantropiska ansvarstagandet är det sista steget för att uppnå ett fullständigt socialt 

ansvar. Detta steg anser vi inte går att uppfylla helt genom ett proaktivt synsätt, då det 

enligt Carroll (1991) krävs mer än det för att kunna utgöra en verksamhet som tar ett 

heltäckande socialt ansvar. Författaren förtydligar att det inte bara handlar om frivilliga 

insatser ett företag åtar sig, utan att ansvaret måste ligga på en beundransvärd nivå för 

att kunna ses som filantropiskt. Det är av den anledningen vi valt att placera den 

proaktiva strategin mellan det etiska och det filantropiska ansvaret i pyramiden. Senare i 

analysen kommer vi att lyfta fram och diskutera drivkrafter som vi anser ligga närmare 

det filantropiska ansvaret.   

 

5.2 Lönsamhet 

Carroll (1991) framhäver att det ekonomiska ansvaret är den grundläggande stommen 

för de andra delarna i pyramiden, då lönsamhet är en förutsättning för att kunna bedriva 

en långsiktig verksamhet. Författarens teori går att koppla till Lunells uttalande gällande 

lönsamhet som en fundamental del av hennes organisation. Hon känner sig osäker på 

sambandet mellan CSR-arbete och goda ekonomiska resultat, men påpekar att det 

socialt ansvarstagande arbetet trots allt har gett Koppi som varumärke en ökad 

uppmärksamhet och ett lyft.  

 

Tidström et al. (2008) påtalar att det har pågått en långvarig diskussion kring huruvida 

det finns ett samband mellan lönsamhet och CSR-arbete. Det diskussionen har rört är 

om vinstdrivande företag bör investera pengar i aktiviteter som dessa. Porter och 

Kramer (2006) framhäver dock att företag som integrerar CSR i kärnverksamheten kan 

skaffa sig en starkare position på marknaden och därigenom se det sociala 

ansvarstagandet som en tillgång istället för en kostnad. Remheden menar i likhet med 

Porter och Kramer (2006) att det integrerade CSR-arbetet i hans företag möjliggör en 

lönsam verksamhet. Detta överensstämmer även med Trygg, som påstår att företag 

måste vara transparenta och ta sitt ansvar för att kunna utgöra en framgångrik och 

vinstdrivande organisation. Hon tillägger också att en kortsiktig satsning på CSR inte 

leder till positiva ekonomiska resultat, utan att det krävs ett mer långsiktigt 

engagemang. Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) styrker Tryggs tankar genom 

att förklara att lönsamheten kan minska på kort sikt till följd av dyra investeringar för att 

förbättra hållbarhetsarbetet, men att dessa satsningar på lång sikt ökar värdet på 
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företaget. Andersson Anell menar att det kan vara lättare för mikroföretag att styra vilka 

frågor de vill engagera sig i, då de inte har så många anställda att ta hänsyn till i 

beslutsprocessen. Den lilla företagsstorleken gör dessutom att företaget måste välja sitt 

fokus då de har mindre resurser än vad ett större företag har. Trygg tillägger att då hon 

driver ett mikrorosteri med små resurser är det viktigt att de CSR-aktiviteter företaget 

tar sig an är allmänt accepterade och lätta att förstå. Detta kan kopplas samman med 

Tidström et al. (2008) som vidhåller att företag är beroende av sina intressenter och att 

det därför är viktigt att arbeta med aktiviteter inom CSR som är legitima, för att på sätt 

kunna utgöra en vinstdrivande organisation.  

 

Björklund som precis har startat sin verksamhet säger att han hoppas att hans sociala 

ansvarstagande i framtiden kommer att leda till lönsamhet när han etablerat sig mer i 

branschen. En tydlig koppling kan göras till Grafström, Göthberg och Windell (2008) 

som menar att en orsak till att företag vill öka sitt CSR-engagemang är att det kan gynna 

de ekonomiska resultaten på lång sikt. Vidare menar författarna att ett socialt 

ansvarstagande kan kombineras med en vilja att skapa lönsamma affärer, då det ena inte 

behöver utesluta det andra. Andersson Anell påtalar i likhet med Grafström, Göthberg 

och Windell (2008) att kombinationen av hållbarhetsarbete och lönsamhet går att 

förena. Han poängterar att i de fall där kärnverksamheten genomsyras av ett socialt 

ansvarstagande, måste även företaget kunna finansieras. Stenqvist nämner i enlighet 

med detta att hans CSR-engagemang måste kunna gå att koppla till ett resultat eftersom 

företaget måste fungera ekonomiskt för att kunna leva vidare.   

 

Andersson Anell nämner att konsumenter i allmänhet inte alltid är beredda att betala 

mer för en ansvarsfullt producerad produkt. Han vill därför inte ge ett direkt uttalande 

kring huruvida lönsamhet driver företag till att arbeta med CSR. Borglund, De Geer och 

Hallvarsson (2009) vidhåller att det trots omfattande forskning inte har kunnat 

fastställas om det finns ett direkt samband mellan ökad lönsamhet och socialt 

ansvarstagande. Författarna menar dock på att det i många fall har varit möjligt att 

kartlägga en positiv förbindelse.  

 

Stenqvist, som varit i kaffebranschen i nästan ett decennium, säger att han kan 

konstatera att omsättningen i hans verksamhet har ökat från år till år och kopplar det 

samman med sitt CSR-arbete. Den ökade lönsamheten tror han beror på det växande 
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intresset kring kaffe som är framtaget på ett socialt försvarbart sätt. Stenqvist trycker på 

att det går att urskilja att Soldes CSR-arbete faktiskt lett till avkastning och han ser 

positivt på framtiden. Trygg berättar att det utifrån hennes verksamhet också kunnat 

påvisas att CSR lett till positiva ekonomiska resultat. Hon framhåller att Select Origins 

mest omsorgsfullt framtagna produkt, kvinnokaffet, är deras bästsäljare och har bidragit 

till att de är en vinstdrivande organisation ur ett mer långsiktigt perspektiv. Enligt 

allabolag.se har Koppi, Select Origin och Solde ökat sin omsättning varje år sedan de 

startade upp verksamheten, vilket kan förstärka att deras CSR-engagemang har lett till 

lönsamhet (allabolag.se). Vi kan dock inte säga att deras CSR-arbete är det som har lett 

till den ökade lönsamheten, men respondenternas resonemang kring sin egen 

verksamhet tyder på att en positiv koppling finns. När Andersson Anell pratar om 

mikroföretag i kaffebranschen och deras förhållande till CSR och lönsamhet betonar 

han att det handlar om nischade varor som tilltalar en viss kundgrupp. Han menar att 

kombinationen av denna specifika bransch och företagsstorlek gör det möjligt att 

attrahera kunder som delar företagens passion och intresse. Dessa kunder är därför 

villiga att betala mer för de rättvist framtagna produkterna och bidrar på så vis även till 

verksamhetens finansiering. Det är företagens utmärkande kundsegment och de 

nischade varorna som ytterligare stärker vår analys kring att lönsamhet har ett positivt 

samband till CSR-arbete för mikroföretag i kaffebranschen.   

 

I vår egen modell av CSR-pyramiden har vi valt att lyfta fram lönsamhet för att 

förstärka innebörden av det ekonomiska ansvarstagandet. Både författare ur vår valda 

teori och respondenterna har tidigare indikerat att lönsamhet i ett företag är 

grundläggande för hela verksamhetens överlevnad och att det finns en koppling till 

CSR-arbete. Kopplingen grundar sig i att CSR blivit allt viktigare för att kunna utgöra 

ett ekonomiskt bärande företag, vilket enligt oss pekar på att lönsamhet är en drivkraft 

till att arbeta med socialt ansvarstagande.   

 

5.3 Meningsfullhet 

Salzberg, den globala VD:n för Deloitte Touche Tohmatsu Limited, förklarar att det har 

skett en betydande förändring i vad som motiverar människor i deras jobb. De tidigare 

generationerna har varit mer drivna av att tjäna pengar och att uppnå framgång i sitt 

yrke. Salzberg hävdar att dagens generation är mer benägna av att veta vad deras 

arbetsgivare faktiskt gör för att skapa en hållbar situation för samhället. De anställda vill 
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också veta hur de själva kan bidra till en bättre värld genom sitt arbete, för att kunna 

känna tillfredsställelse i yrkeslivet (forbes.com). Salzbergs resonemang preciseras av 

Bauman och Skitka (2012) som menar att valet av yrke och arbetsplats har kommit att 

få en allt mer betydande roll. Detta då människor generellt har en önskan om att arbetet 

de utför ska addera exempelvis livskvalitet och meningsfulhet och därmed något mer än 

bara en förbättrad ekonomi.  

 

Löhman och Steinholtz (2004) framhåller att människor i dagens samhälle vill se 

mening och mål i det arbete de utför. Även Bauman och Skitka (2012) poängterar att 

individer vill uppnå mer i livet än ekonomisk trygghet och social acceptans. I Sverige, 

där vi har en hög levnadsstandard och befinner oss högt upp på Maslows behovstrappa, 

är detta mer påtagligt än i många andra länder. Löhman och Steinholtz (2004) menar 

precis som tidigare författare att anställda idag värdesätter meningsfulla arbetsuppgifter 

högre än bara ett välavlönat arbete. Detta kan relateras till Remheden, som säger att det 

känns betydelsefullt att genom sin verksamhet kunna bidra till en förbättrad livssituation 

för producenter i ursprungsländerna. Han berättar också att han arbetar i en bransch han 

brinner för och betonar att det sociala ansvarstagandet i verksamheten är något han 

värderar högt. Grant (2007) påtalar att det är viktigt för människor att känna att de 

spenderar tid på rätt saker som inte bara gynnar dem själva, utan även samhället. Detta 

för att kunna känna ett genuint värde i sitt arbete. Både Grant (2007) och Bauman och 

Skitka (2012) lyfter fram att det egna välbefinnandet ökar hos individer när de känner 

att de bidrar med en positiv inverkan i ett större perspektiv. Trygg menar i 

överensstämmelse med de tidigare författarna att det är betydelsefullt att arbeta med 

utveckling inom socialt ansvarstagandet. Det är då en förutsättning att alla i samhället 

jobbar tillsammans och inte bara ser efter sig själva och sina egna intressen. Vidare 

understryker Trygg att det är viktigt att ta sitt ansvar inför framtiden och vad vår 

generation lämnar efter sig.  

 

Det Lunell uppskattar mest med sitt arbete inom CSR är att hon upplever att hon gör 

något meningsfullt. Fortsättningsvis säger hon att även om hennes verksamhet bidrar på 

en småskalig nivå, menar hon att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Bauman 

och Skitka (2012) styrker Lunells yttrande, då de vidhåller att socialt ansvarstagande 

medverkar till att människor känner att deras arbete är betydelsefullt. Lunell berättar 

även hur givande det känns att hennes företag hjälper och strävar efter en förhöjd 
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standard kring både levnad och miljö. Hon betonar att hon under sina besök hos 

kaffeproducenterna i ursprungsländerna kan se framsteg från år till år och det är det 

finaste beviset på att hennes företag gör skillnad. Lunell tillägger att hon blir glad av att 

se att hennes satsningar har förvaltats väl och gått till rätt ändamål. I likhet med Lunell 

klargör Bauman och Skitka (2012) att en djupare mening i arbetet kan uppnås genom att 

engagera sig i CSR-aktiviteter som har en positiv inverkan på samhällsutveckling, miljö 

och människor i tredje världen. Grant, Campbell, Chen, Cottone, Lapedis och Lee 

(2007) säger att ett socialt ansvarstagande exempelvis ger företagare tillfälle att yttra 

sina värderingar och stödja sina medmänniskor, vilket enligt författarna kan bidra till 

tillfredsställelse och meningsfullhet i tillvaron. 

 

Stenqvist framhåller att han personligen mår bra av att arbeta på ett socialt 

ansvarstagande sätt och säger att han upplever det som värdefullt att kunna sprida sin 

vision vidare till andra människor. Att informera andra om rättvist framtagna produkter 

och få dem att konsumera dem är något han beskriver som meningsfullt. Remheden för 

ett liknande resonemang och påtalar att det bästa med att integrera CSR i 

kärnverksamheten är att det känns bra inombords. Han framhäver även att han drivs av 

att skapa utveckling, uppnå resultat, känna samhörighet och sträva mot gemensamma 

målsättningar med sina samarbetsparters. Stenqvist och Remhedens förklaringar 

bekräftas av Grant et al. (2007), som antyder på ett samband mellan ansvarsfullt 

företagande och meningsfullhet. Författarna tillägger och förtydligar att det har 

konstaterats att det finns en klar koppling mellan ökat välbefinnande och arbete med en 

djupare innebörd och större påverkan. Bauman och Skitka (2012) understryker att CSR-

arbete är den främsta anledningen till att människor känner att deras arbete är 

meningsfullt.  

 

I vår egen modell av CSR-pyramiden har vi dragit en parallell mellan meningsfullhet 

och det filantropiska ansvarstagandet. Detta på grund av att det filantropiska ansvaret 

enligt Carroll (1991) handlar om att engagera sig i arbetsuppgifter som kan ses som 

beundransvärda och utöver vad det etiska ansvarstagandet innebär. Vi tolkar våra 

respondenters svar som att det är meningsfullt att ses som en god samhällsmedborgare 

och vara en del av något större och mer värdefullt. Att utföra ett betydelsefullt arbete 

kan vi därför identifiera som en viktig faktor till vad det är som driver mikrorosterierna 

till att arbeta med CSR. 
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5.4 Intressenter och extern kommunikation 

Crane, Matten och Spence (2008) menar att intressenter spelar en avgörande roll inom 

CSR, då organisationer vill påverka människor för att nå sina mål. I företagens samspel 

med omgivningen är en aspekt att företagen ska ge mer än vad de tar från samhället. 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) framhåller att kommunikation kan bidra till 

den uppfattning allmänheten skapar sig om ett företag. Fortsättningsvis säger författarna 

att kommunikation medverkar till att företag kan exponera sitt CSR-arbete, vilket kan 

skapa en ökad legitimitet och ge företag ett förbättrat rykte. Grafström, Göthberg och 

Windell (2008) poängterar att organisationer genom sin CSR-kommunikation kan 

påverka intressenternas bild av deras verksamhet och även av omvärlden i stort. Detta 

kan knytas samman med Remheden som uttrycker att mycket av det kaffe som 

produceras, tillverkas på ett oetiskt och icke miljömässigt försvarbart sätt. Därför är det 

för hans företag viktigt att nå ut till allmänheten för att få medvetenheten kring 

ansvarsfullt producerade produkter att växa.  

Löhman och Steinholtz (2004) menar i enlighet med Branco och Rodrigues (2007) att 

företag kan skaffa sig föredelar i verksamheten genom att arbeta medvetet med sina 

intressenter. Författarnas teori kan kopplas till Andersson Anell som säger att kaffe är 

en dagligvara och konsumenten kommer i kontakt med produkten regelbundet. Vi ser 

att detta kan leda till att företag kan skapa en närmare relation till konsumenterna och på 

så sätt påverka dem och kommunicera sitt budskap. Vidare påtalar Andersson Anell att 

kaffebranschen, som är en del av livsmedelsbranschen, är konsumentnära och på så vis 

en sektor som berör och engagerar många. Det är enligt SIS (2005) därför av stor vikt 

att företag arbetar strategiskt med kommunikation till de externa intressenterna för att på 

bästa sätt kunna informera och nå ut med sina visioner och värderingar. Kombinationen 

av att livsmedelsbranschen är en konsumentnära bransch och att kaffe är en dagligvara 

skapar ständiga beröringmöjligheter, vilket gör att det finns stort utrymme för 

mikrorosterierna att kommunicera vikten av att arbeta med socialt ansvar. Vi ser därför 

att ett motiv till hållbarhetsarbete i denna bransch kan vara företagens möjlighet att 

förmedla, inspirera och utbilda intressenterna.  

Grafström, Göthberg och Windell (2008) framhåller att CSR-kommunikationen i ett 

företag kan ha olika syften. Detta för att engagemanget inom CSR kan ha olika 

bakgrund beroende på om det ansvarsfulla företagandet ligger i kärnverksamheten eller 



  
 

48 

inte. Författarna uttrycker att när CSR har sitt ursprung i kärnverksamheten handlar det 

ofta mer om att göra allmänheten uppmärksam kring dagens hållbarhetsfrågor, än om 

CSR-engagemanget har uppstått i efterhand. Remheden säger att hans CSR-

kommunikation till sina externa intressenter kretsar kring ständig utbildning, där hans 

företags uppgift är att informera och berätta för allmänheten om hållbara alternativ till 

det icke rättvist framtagna kaffet. Tryggs företag arbetar på ett liknande sätt med sin 

kommunikation till sina externa intressenter. Hon menar att syftet med företagets 

ansvarstagande arbete är att få konsumenterna att förstå och kunna urskilja vad som är 

rättvist framtaget kaffe.  

Granqvist (2009) vidhåller att det är viktigt att intressenterna förstår och kan ta till sig 

det budskap företag vill förmedla genom sin CSR-kommunikation. Om företag lyckas 

kommunicera sina värderingar och visioner på rätt sätt, kan intressenterna enligt 

Löhman och Steinholtz (2004) få en större bild över företaget och dess marknad ur ett 

socialt ansvarstagande perspektiv. Detta går att relatera till Remheden, som har valt att 

bland annat genomföra föreläsningar om CSR i kaffebranschen. Han vill på så sätt ge 

allmänheten en djupare förståelse för hur företag och privatpersoner kan agera ur en 

hållbar synvinkel. Grafström, Göthberg och Windell (2008) säger att företagens CSR-

kommunikation har förändrats och utvecklats med tiden och att det allt mer handlar om 

att föra en aktiv dialog med sina intressenter.  

Även Stenqvist framhåller att han vill att folk ska förstå betydelsen av rättvist framtaget 

kaffe och av den anledningen skapa en vilja att betala ett högre pris för produkterna. SIS 

(2005) nämner att budskapet kring socialt ansvarstagande måste vara lättbegripligt, för 

att konsumenter ska få en tankeställare och kunna avgöra vad som skiljer en bra produkt 

från en dålig. Andersson Anell klargör att i många fall uppfattar inte konsumenter allt 

CSR-arbete företagen gör och betonar att det därför är viktigt att tydligt framhäva och 

upplysa sina externa intressenter om det arbete de faktiskt utför. Han förtydligar också, 

precis som Stenqvist, att företag måste förmedla sitt budskap kring CSR-arbete för att få 

konsumenterna att förstå vikten av att det ansvarsfullt producerade kaffet har ett dyrare 

pris. Detta kan därför ses som en trovärdighetsutmaning från företagens sida. 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) styrker resonemanget genom att poängtera att 

CSR-kommunikation idag handlar mycket om att skapa tillit och trovärdighet mellan 

företag och intressenter.  
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Remheden berättar att han ser de andra mikrorosterierna i Sverige som kollegor och att 

dem på så sätt tillsammans kan skapa en starkare dragkraft för att uppmärksamma CSR-

frågor. Stenqvist delar Remhedens åsikt och tillägger att konsumenterna blir mer 

medvetna i sitt köpbeteende desto fler rosterier som arbetar med socialt ansvarstagande. 

Han förtydligar att desto mer kunskap människor får kring rättvist framtaget kaffe, desto 

mer kan han påverka genom sin verksamhet. Morsing och Schultz (2006) redogör för 

intressentresponsstrategin som är en kommunikationsstrategi gällande socialt 

ansvarstagande. Denna strategi överensstämmer med Remheden och Stenqvists syn på 

CSR-kommunikation, då den har som främsta syfte att nå ut med sitt budskap på 

marknaden. Morsing och Schultz (2006) förklarar vidare att intressentresponsstrategin 

inte handlar om att agera defensivt kring CSR, utan istället om att genom ett proaktivt 

sätt påverka externa intressenters attityder och beteenden. Andersson Anell påpekar att 

företag tillsammans driver hållbarhetsarbetet framåt och att de aktörer som har ett 

genuint budskap kring CSR leder utvecklingen.  

 

I vår egen modell av CSR-pyramiden har vi kopplat samman våra respondenters syn på 

intressenter och extern kommunikation med det filantropiska ansvaret. Detta då vi 

uppfattar det som att det finns en stark vilja från mikrorosteriernas sida att informera 

och utbilda sina intressenter om vikten av hållbart och ansvarstagande arbete i 

kaffebranschen. Carroll (1991) styrker vårt resonemang då han för fram att det 

filantropiska ansvarstagandet innebär att företagen ägnar sig åt CSR-aktiviteter som 

sträcker sig utöver vad som förväntas. Det genuina strävandet efter kommunikation med 

allmänheten kan vi därför tolka som en drivkraft till att mikrorosterier väljer att arbeta 

med CSR.  
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6 Slutsatser 

Vi inleder kapitlet med att presentera de främsta drivkrafterna till CSR-aktiviteter i 

mikrorosterier. Med hjälp av vår egen modell av CSR-pyramiden, där vi nu även 

integrerat de identifierade drivkrafterna, vill vi förtydliga våra slutsatser ytterligare. 

Fortsättningsvis kommer vi att utveckla vår tolkning av mikrorosteriernas motiv till 

socialt ansvarstagande samt reflektera över resultatet. Avslutande i kapitlet ger vi 

förslag på vidare forskning kring anledningar till varför företag väljer att engagera sig 

i CSR-aktiviteter.  

 

6.1 De främsta drivkrafterna 

I denna uppsats har vårt syfte varit att skapa en djupare förståelse kring varför 

mikrorosterier väljer att arbeta med CSR. För att uppfylla syftet har vi under uppsatsen 

haft följande problemformulering: Vilka är de främsta drivkrafterna till att 

mikrorosterier väljer att engagera sig i CSR-aktiviteter?  

 

De främsta drivkrafterna vi identifierat hos mikrorosterierna är: 

 Att utgöra en vinstdrivande verksamhet 

 Personligt engagemang 

 Mening i arbetslivet 

 Förmedla budskap  

 

Dessa fyra drivkrafter utgör tillsammans de mest framträdande anledningarna till varför 

mikrorosterier väljer att arbeta på ett socialt ansvarstagande sätt. Genom att integrera 

drivkrafterna i CSR-pyramiden på nästkommande sida har vi kunnat visa från vilken 

ansvarsnivå och teori de kommer ifrån. Vi har därmed kunnat konstatera att 

mikrorosteriernas sociala ansvarstagande befinner sig på en hög nivå, då majoriteten av 

drivkrafterna kan placeras nära det filantropiska ansvarstagandet. Vad som utmärker 

mikroföretag i kaffebranschen enligt oss är att CSR-arbetet är en central del av 

verksamheten. Företagen drivs av att skapa utveckling i branschen och agera utöver vad 

som förväntas av dem ur ett hållbarhetsperspektiv, men också av att vara verksamma på 

marknaden långsiktigt. Vidare i kapitlet kommer vi mer ingående att beskriva var och 

en av de drivkrafter som ligger bakom CSR-engagemanget hos mikrorosterier. 
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Modell 3. Utvecklad version av egen modell av CSR-pyramiden  

 

 

Utgöra en vinstdrivande verksamhet 

En av de mest grundläggande faktorerna till att mikrorosterier arbetar med CSR är att de 

måste kunna bedriva en vinstdrivande verksamhet. I vår egen modell av CSR-

pyramiden har vi tidigare valt att lyfta fram lönsamhet för att förstärka innebörden av 

det ekonomiska ansvarstagandet. Med utgångspunkt från lönsamhet har vi genom vår 

studie identifierat en drivkraft till CSR-arbete som vi valt att benämna att utgöra en 

vinstdrivande verksamhet. Enligt våra respondenter är CSR-aktiviteter något som bidrar 

till att företag kan vara lönsamma ur ett långsiktigt perspektiv, då socialt ansvarstagande 

har fått en allt större betydelse i samhället. Flertalet respondenter är övertygade om att 

deras CSR-engagemang har lett till att omsättningen har ökat och på så vis bidragit till 

positiva ekonomiska resultat. Fortsättningsvis framhäver de intervjuade företagen att det 

finns ett växande intresse kring rättvist framtaget kaffe och att konsumenter är villiga att 

betala ett högre pris för denna typ av kaffe. Detta gör att mikrorosterierna ser att deras 

verksamheter kan fortsätta att vara lönsamma, då fokus på CSR från både konsumenter 

och företag är något som troligtvis kommer fortsätta att öka. Dessa är de främsta 

argumenten som har fått oss att identifiera en vinstdrivande verksamhet som en av de 

huvudsakliga drivkrafterna till att mikrorosterier väljer att arbeta med CSR-aktiviteter. 
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Personligt engagemang 

Utifrån vår egen modell av CSR-pyramiden har vi genom det etiska och filantropiska 

ansvarstagandet tidigare skapat en förbindelse till den proaktiva strategin, där vi tagit 

fram personligt engagemang som en av de främsta drivkrafterna till att arbeta med 

CSR. I vår analys tolkade och fastställde vi att de intervjuade företagen arbetar i 

enlighet med en proaktiv strategi, då de har ett genuint engagemang för CSR som alltid 

funnits integrerat i kärnverksamheten. Då mikroföretag generellt startas upp och drivs 

av samma person präglas företaget ofta av ägarens vilja och preferenser. Detta är något 

vi kan utläsa från våra intervjuer med mikrorosterierna, där det framförallt är grundaren 

som tagit initiativet till verksamhetens engagemang inom socialt ansvarstagande. 

Mikrorosteriernas vilja och intresse för att arbeta med CSR är stort och de arbetar aktivt 

med socialt ansvarstagande i såväl ursprungsländer hos producenterna som på 

hemmaplan i det dagliga arbetet. Respondenterna menar att de inte påverkas av 

allmänhetens åsikter kring CSR-arbete, utan att det är deras egna värderingar som är 

vägleder dem i sin verksamhet. Med utgångspunkt från detta, tyder resonemanget enligt 

oss på att en framstående drivkraft till att arbeta med CSR-aktiviteter är ett personligt 

engagemang.  

 

Mening i arbetslivet 

Med hjälp av vår egen modell av CSR-pyramiden har vi i analyskapitlet valt att koppla 

det filantropiska ansvarstagandet till meningsfullhet. Utifrån meningsfullhet har vi har 

vi kunnat urskilja mening i arbetslivet som en av mikrorosteriernas främsta drivkrafter 

till CSR-aktiviteter. Från vår analys har vi kunnat konstatera att en allt viktigare 

motivationsfaktor i arbetslivet är känslan av att uträtta något värdefullt och få de 

anställda på företaget att må bra inombords. Våra respondenters svar har enligt oss 

indikerat att ett meningsfullt arbete värderas högre än exempelvis ett välavlönat arbete. 

Detta då ett betydelsefullt arbete bidrar till ett ökat personligt välbefinnande som inte 

enbart en högre lön kan tillfredsställda. Samtliga respondenter tydliggjorde att det 

sociala ansvarstagandet är något som gör att de känner att arbetet de utför är 

meningsfullt. Att skapa samhällsutveckling och bidra till en förbättrad situation för både 

människor och miljö, även om det är på en småskalig nivå, är faktorer som 

mikrorosterierna framhåller som viktiga för ett betydelsefullt arbete. Det är dessa 

ovanstående ståndpunkter som har lett oss fram till att mening i arbetslivet är en av de 

största drivkrafterna till att mikrorosterier arbetar med CSR.   
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Förmedla budskap 

Med utgångspunkt från vår egen modell av CSR-pyramiden har vi som tidigare 

förklarat länkat samman det filantropiska ansvarstagandet med intressenter och extern 

kommunikation. Ur intressenter och extern kommunikation har vi kunnat utvinna 

förmedla budskap som en av de främsta drivkrafterna till CSR-aktiviteter i 

mikrorosterier. I vårt analyskapitel har vi kommit fram till att de intervjuade företagen 

ser det som viktigt att nå ut till allmänheten för att kunna få medvetenheten kring socialt 

ansvarstagande och rättvist framtagna produkter att växa. Vi ser att mikrorosteriernas 

CSR-engagemang ligger i kärnverksamheten och att det finns en naturlig vilja att nå ut 

med sina visioner och värderingar. Kaffebranschen är som tidigare nämnts en 

konsumentnära bransch som berör och intresserar många, vilket ger mikrorosterierna 

möjlighet att kommunicera, informera och utbilda om vikten av socialt ansvarstagande 

till sina externa intressenter. I vår analys har vi kunnat klarlägga att mikrorosterierna vill 

förmedla betydelsen av hållbarhetsarbete för att kunna ge kunderna en större kunskap 

och förståelse för ansvarsfullt producerade produkter. Detta för att skapa en vilja att 

betala ett högre pris för produkterna, så att mikrorosterierna ska kunna fortsätta att göra 

skillnad med sitt CSR-arbete. Med dessa resonemang har vi kunnat identifiera förmedla 

budskap som en av de främsta drivkrafterna till mikrorosteriernas CSR-engagemang.

  

6.2 Avslutande reflektioner  

Genom att sätta våra presenterade drivkrafter i relation till varandra är vår tolkning att 

företagen med hjälp av CSR vill skapa en lönsam verksamhet för att kunna överleva. 

Men också att CSR är det som ger företagen ett större värde i tillvaron genom att de kan 

bidra till något större och mer betydelsefullt.   

 

I denna uppsats har vår ambition varit att redogöra för drivkrafter till CSR-aktiviteter 

som inte bara kan appliceras på mikrorosterier, utan även på mikroföretag i allmänhet. 

Vår förhoppning är att våra framtagna drivkrafter kan tillämpas även i andra branscher. 

Vi är dock medvetna om att kaffebranschen är en sektor med utmärkande egenskaper 

som gör att studien kan vara svår att relatera till vissa branscher. Detta på grund av att 

kaffebranschen är konsumentnära, kaffe är en dagligvara och industrin har kommit 

längre i utvecklingen kring CSR än många andra branscher. Vår tolkning är därför att 

studien framförallt går att överföra till branscher med liknande egenskaper. I uppsatsen 
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anser vi att vi har uppfyllt syftet och på ett utförligt sätt besvarat vår 

problemformulering. Detta då vi har skapat oss en djupare förståelse, samt identifierat 

anledningar till varför mikrorosterier vill arbeta på ett socialt ansvarstagande sätt. 

  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har våra tankar väckts kring de skillnader som kan finnas gällande 

CSR-engagemang kopplat till företagsstorlek. Vår studie har innefattat mikroföretagens 

drivkrafter till att arbeta med CSR och vi har uppmärksammat att det finns forskning 

kring motiv till ansvarsfullt företagande för större företag. Vi ser därför att framtida 

forskning skulle kunna inrikta sig på att undersöka och göra jämförelser mellan vad som 

driver företag av olika storlek till att engagera sig i CSR-aktiviteter. Vidare ser vi att en 

intressant vinkling av ämnet kan vara att granska och urskilja vilka likheter respektive 

olikheter det finns till CSR-engagemang kopplat till branschtillhörighet.  
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8 Bilagor 

8.1 Kunskapsprocessen  

Ämnesvalet i vår uppsats grundar sig till stor del i vårt intresse för hållbart företagande, 

som under de senaste åren har kommit att spela en allt större roll i samhället. Den ökade 

uppmärksamheten kring begreppet CSR är det som ledde till att vi har fick upp ögonen 

för området. Till en början resonerade vi kring vad det är som driver företag till att ta ett 

ökat samhällsansvar och engagera sig i hållbarhetsfrågor. Detta ledde sedan in oss på 

kaffebranschen, som är en av de branscher som har kommit långt i utvecklingen inom 

området. Vi ansåg därför branschen som en intressant sektor att fördjupa sig i. Vidare 

ville vi ge uppsatsen en tydligare fokus genom att inrikta oss på en viss företagsstorlek. 

Efter att vi sökt mer information kring CSR i kaffebranschen, kom vi i kontakt med 

mikrorosterier där vi upptäckte att exponeringen av deras CSR-arbete, på framförallt 

hemsidorna, skiljde sig från de större aktörernas. Mikrorosterierna framhäver inte sitt 

engagemang kring socialt ansvarstagande i lika stor utsträckning som de större 

företagen och vi ansåg därför att det kunde vara intressant att undersöka vad det är som 

driver mikrorosterierna till att arbeta med CSR. Valet av CSR kopplat till denna 

företagsstorlek och bransch kändes naturligt, då kombinationen av dessa inte finns 

representerade i stor utsträckning inom tidigare forskning.   

 

Vi har arbetat med ett abduktivt arbetssätt under uppsatsens gång, då det har tillåtit oss 

att föra ett växelspel mellan induktiv och deduktiv forskningsansats. Detta gav oss bland 

annat möjligheten att formulera om vår problemfråga och vårt syfte under 

arbetsprocessen. När vi hade hittat vårt fokus för studien började vi studera och granska 

olika teorier som skulle kunna vara användbara och relevanta för vårt arbete. Vid 

utformningen av våra intervjufrågor till empiriavsnittet valde vi att formulera frågorna 

på ett sådant sätt att respondenterna kunde besvara dem väl, och att vi kunde få 

användabara svar som överensstämde med det tilltänkta syftet med frågan. Genom vårt 

val av den kvalitativa forskningsmetoden bestod vår primärdata av intervjuer med ägare 

till mikrorosterier samt en CSR- och hållbarhetsansvarig inom livsmedel. 

Respondenternas kompetenser ansåg vi passa vår studie och ökade möjligheten till att 

besvara vår problemfråga på ett utförligt och rättvisande sätt. Då våra intervjupersoner 

befann sig på spridda geografiska platser i Sverige valde vi att göra telefonintervjuer för 

att underlätta genomförandet av vår uppsats. Samtliga intervjuer transkriberades för att 



  
 

II 

säkerhetsställa att ingen information försummades, vilket gjorde att vi lättare kunde 

sammanställda och utforma empirikapitlet. Det empiriska materialet samlades in under 

två veckor, där vi under samma period successivt arbetade fram vårt metodkapitel och 

vår teoretiska referensram. Allteftersom vi samlade in empirin förändrade vi innehållet i 

den teoretiska referensramen för att kunna skapa närmare kopplingar i analysen.   

 

Vi valde att i empirin presentera respondenternas svar under rubrikerna: Företagens 

arbete med CSR, Allmänhetens inverkan, Ekonomiska aspekter, Syn på konkurrens, En 

ökad medvetenhet, Framtidsprognos och utmaningar och Att bidra till något 

betydelsefullt. Detta gjorde vi dels för att kunna koppla intervjupersonernas svar till 

varandra och på så sätt lättare kunna använda det empiriska materialet i analysen och 

dels för att göra texten mer innehållsrik och intresseväckande. För att framhäva de 

viktigaste aspekterna från vår empiriinsamling valde vi att utforma ett separat kapitel för 

vår analys, då vi på så sätt kunde förstärka sambanden av de empiriska resultaten med 

den valda teorin. I vår analys utarbetade vi upplägget och rubrikerna utefter 

uppbyggnaden av vår teoretiska referensram, i den mån det var möjligt. Detta då vi ville 

skapa tydligare förbindelse mellan de olika kapitlen i uppsatsen. Hur teori och empiri 

kopplades samman varvades genom analyskapitlet, där styckena ibland inleddes med 

teori följt av empiri och ibland omvänt. Vi använde oss av detta upplägg då vi hade för 

avsikt att skapa större variation och lyfta fram viktiga partier i texten. I slutkapitlet är 

det vår röst som hörs och våra tolkningar och reflektioner av resultatet som förs fram. I 

våra slutsatser ämnar vi att på bästa sätt uppfylla vårt syfte och besvara vår 

problemfråga.   
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8.2 Intervjufrågor till mikrorosterier 

 När grundades företaget?   

 Vad har du för position inom företaget? 

 Hur många anställda finns på företaget?    

 Hur arbetar ert företag med socialt ansvarstagande? 

 Hur jobbar ni med hållbarhet i ert dagliga arbete?    

 Varför arbetar ni med just detta inom hållbarhet? 

 När började ni ert hållbarhetsarbete och hur har utvecklingen sett ut sedan dess? 

 Vilka vill ni främst nå ut till med ert sociala ansvarstagande?  

 På vilka sätt har allmänheten en inverkan när ni utformar ert arbete kring detta? 

 Hur tror du att företagets varumärke påverkas av att ni arbetar på ett 

ansvarstagande sätt? 

 Upplever du att kraven på ett socialt ansvarstagande har förändrats inom 

branschen för kafferosterier?  

 Om ja, hur har de i så fall förändrats och hur hanterar ni detta?  

 Hur betydelsefullt upplever du att kunderna tycker att hållbarhetsarbete är? 

 Hur ser du på lönsamhet relaterat till socialt ansvarstagande?  

 Har ni kunnat se att ert hållbarhetsarbete lett till någon avkastning?  

 Om ja, hur har ni mätt detta resultat? 

 Hur påverkas ni av konkurrenter och deras arbete med hållbarhetsfrågor? 

 Tror du att det kommer bli viktigare att arbeta med hållbarhetsfrågor i 

framtiden? Om ja, varför?  

 Vilka utmaningar tror du att ert företag kan komma att ställas inför?  

 Från ditt perspektiv, vad är det bästa med att arbeta på ett ansvarstagande sätt?
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8.3 Intervjufrågor till CSR- och hållbarhetsansvarig 
 

 Vad anser du driver företag inom livsmedelsbranschen att arbeta med CSR? 

 Tror du att de finns några skillnader i drivkrafter mellan små och stora företag? 

 Tror du att drivkrafterna till hållbarhetsarbete skiljer sig mellan företag i 

livsmedelsbranschen och andra branscher?  

 Hur upplever du att allmänheten har en inverkan på framförallt mindre företag 

inom livsmedelsbranschen när de utformar sitt arbete med CSR? 

 Vad tror du att konkurrens har för inverkan på CSR-arbete i 

livsmedelsbranschen? 

 Hur ser du på lönsamhet i förhållande till CSR? 

 Hur upplever du att ett företags varumärke påverkas av hur de arbetar med CSR? 

 Hur tycker du att kraven på hållbarhetsarbete har förändrats inom 

livsmedelsbranschen under de senaste åren? 

 Med tanke på utvecklingen av CSR, tror du att det har blivit viktigare för 

människor att arbeta med något som känns meningsfullt och viktigt? 

 Hur tror du att utvecklingen inom CSR och hållbarhetsfrågor kommer se ut inom 

livsmedelsbranschen? 

 Vilka utmaningar tror du att företag kan komma att ställas inför?  

 

 


