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Abstract 
Title: “Yes well, they are probably like the others I would guess” - A qualitative study about 
how the perception of the company’s sustainability work may affect the institutionalization of 
sustainability.  
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Purpose: The purpose of the study is to explain how the institutionalization of sustainability 
can be affected by the company's and customers' perception of the company's sustainability 
work. 
 
Methodology: The methodology of the study is qualitative with eighteen interviews in total. 
The respondents consist of five employees with various positions within the company and 
thirteen customers. The collected data has been analysed by use of a coding process followed 
by an analysis with the theoretical framework as a tool. 
 
Theoretical perspectives: The two theoretical elements which form the theoretical framework 
are institutional theory as well as research about the historical development of sustainability. 
 
Empirical foundation: The empirical material is constructed from two different parts. The first 
part is characterized by data retrieved from interviews with employees at the studied company 
and the second part consists of interviews with customers of the studied company. 
 
Conclusion: The result shows that a normative isomorphism is ongoing when the company 
makes an active choice to perform actions which are considered good for being perceived 
legitimately. The company's price orientation can affect its competitors through the 
isomorphism. This can lead to the institutionalization being slowed down as competitors are 
forced to adapt their activities to the price to a greater extent, which can affect the possibility 
of developing sustainable processes. Isomorphism additionally leads to a loose coupling as the 
company wants to resemble its competitors without implementing sustainability in the internal 
processes. Furthermore, the isomorphism makes it possible for the company to take advantage 
of the assumption that exists among customers that all companies are equally sustainable and 
the loose coupling contributes to sustain that perception. Finally, the loose coupling makes it 
possible for the company to continue operating without prioritizing the development of its 
sustainability work. As a result, the company can affect the institutionalization of sustainability 
as they do not contribute to driving the development forward. 
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1.Inledning 

Den 20 augusti år 2018 satte sig en 16-årig svensk flicka utanför Sveriges riksdag med en skylt 

som angav att hon strejkade i syfte att uppmärksamma klimathotet. Nästan 10 månader senare 

har denna handling inte bara uppmärksammats av media och den svenska regeringen, utan även 

av ledare och makthavare världen över. Greta Thunbergs initiativ har varit en världsomvälvande 

kraft i att sätta press på de aktörer som har störst möjlighet att vända klimatutvecklingen; 

politikerna och företagen. Det är nu av alla jordens invånares intresse att stora aktörer med makt 

att påverka tar det ansvar som krävs för att vända den utveckling som sker för klimatet. Trots 

att intresset för hållbarhetsfrågor nu är större än någonsin skiljer sig företagens hantering av 

dessa frågor. Vad är det som gör att vissa företag tar sig an dessa frågor snabbare än andra? Är 

det något oundvikligt som alla organisationer så småningom måste anpassa sig efter eller finns 

det en vinning i att avstå från detta? Framförallt, hur kan detta påverka hållbarhetens utveckling 

i samhället? Vilka konsekvenser kan det få för institutionaliseringen av hållbarhet? 

 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget förbrukas mer resurser än vad jorden klarar att reproducera och samhället står 

därmed inför en stor omställning för att säkerställa jordens fortsatta resursåtgång och en hållbar 

framställning av detta. Att företagen tar sitt ansvar och bidrar till detta är således kritiskt för 

jordens fortsatta överlevnad (Jordan, Hayes, Yoskowitz, Smith, Summers, Ruselland & 

Benson, 2010). Efter att näringslivet, både i Sverige och globalt, utsattes för ett flertal 

förtroendekriser runt millennieskiftet förändrades dynamiken på marknaden och därmed även 

förutsättningarna för många företag att fortsätta driva sina verksamheter (Borglund, De Geer & 

Hallvarsson, 2009). Det har lett till att det inte bara är de ekonomiska aspekterna som företag 

behöver ta hänsyn till. De miljömässiga och sociala aspekterna av ett företags påverkan har 

blivit allt mer uppmärksammat inom samhället och numera är företagens hantering av detta 

avgörande för att behålla ett fortsatt förtroende hos sina intressenter (Porter & Kramer, 2006).  

 

Efter skandaler där företag offrade sina intressenters investeringar till förmån för att nå 

kortsiktiga vinster växte intresset för hållbarhet och bland annat begreppet CSR, Corporate 

Social Responsibility, hos både allmänheten och företagen (Owen, 2005). I och med detta 

skedde ett fokusskifte från att generera högsta möjliga avkastning till aktieägarna som enda 

målsättning, till att istället ta hänsyn till flera aspekter av företagandets påverkan. Dynamiken 
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på marknaden förändrades och företag började söka efter nya affärsstrategier för att hantera 

förändringen och behålla sin position på marknaden (Henderson, 2009). Trots dessa 

förändringar kan det tydas att företagens ansvarstagande varit ifrågasatt och diskuterats ända 

sedan 1930-talet (Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir & Davídsdóttir, 2019). Hållbarhet har sedan 

dess växt från att till en början vara en smal och ofta ifrågasatt tanke till att bli ett brett koncept 

av komplex karaktär som numera utgör en central roll i företagens beslutsfattande (Cochran, 

2007). Det har sedermera utvecklats till att även inkluderas i företagens övergripande 

verksamhetsstrategi (Kemper, Schilke, Reimann, Wang, & Brettel, 2013). Vidare har hållbarhet 

blivit ett så pass accepterat koncept att förväntningarna på ansvarstagande har växt till den grad 

att ett ansvarstagande för hållbarhet inte längre används som en enskild konkurrensstrategi, utan 

istället tas för givet hos företag för att ha mandat att verka på marknaden (Bondy, Moon & 

Matten, 2012). Som en följd av denna utveckling har det därmed uppstått diskussion kring 

företagens marknadsföringsaktiviteter gällande just sina hållbarhetsengagemang. Det har 

ifrågasatts huruvida företagen som marknadsför sig själva och uppvisar engagemang för 

miljömässiga och sociala frågor utåt verkligen gör det av legitima skäl eller endast för att 

gynnas i PR-syfte. Det har genom detta framkommit att hållbarhetsperspektivet måste vara 

förankrat och tillräckligt integrerat i en verksamhet för att det ska ge positiv påverkan och inte 

bara finnas i marknadsföringssyfte (Khan, Lew & Park, 2015). 

 

Utifrån detta framstår ett antagande om att utvecklingen av hållbarhet gått så pass långt att alla 

företag måste hantera och ta ansvar för det i sin verksamhet. Det uppstår därmed funderingar 

gällande huruvida det är något som alla företag upplever på samma sätt och hur hanteringen av 

det sker i praktiken. Är hållbarhet något alla företag numera hanterar eller är det något de säger 

att de hanterar för att de måste? Med grund i ovanstående diskussion leder det in på en fundering 

gällande hur den fortsatta utvecklingen av hållbarhet kan påverkas av hur företagen väljer att 

agera. 

 

1.2 Problematisering 

Engagemanget för miljömässiga och sociala frågor har en historia som sträcker sig tillbaka ända 

till 1930-talet då det började talas om företagens ansvar i samhället och har sedan dess 

utvecklats till att utgöra teoribildning och strategi-koncept inom företagande (Latapí Agudelo, 

Jóhannsdóttir, & Davídsdóttir, 2019). Genom sociala kriser och krigstider ökade engagemanget 

inom myndigheter och företag för att bidra till samhällsengagemang och välgörande ändamål 
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för att stilla det sociala samvetet (Nash, 1971). I fortsättningen av 1900-talet växte intresset och 

engagemanget successivt för ansvarstagande i samhället (Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir, & 

Davídsdóttir, 2019), för att i slutet av decenniet få ett rejält uppsving som en reaktion från 

skeendet av flertal förtroendekriser inom näringslivet (Crane, McWilliams, Matten, Moon & 

Siegel, 2008). Som en reaktion på detta utvecklades konceptet CSR som anammades som en 

strategi inom allt fler organisationer. En del företag började marknadsföra sina 

hållbarhetsengagemang och använde sitt ansvarstagande som en konkurrensfördel och det 

skapades strategier för att utforma detta arbete på bästa möjliga vis (Carroll, 2008). Det kan 

idag noteras att ansvarstagande för hållbarhetsfrågor har blivit ett så pass uppmärksammat och 

accepterat koncept att det numera inte endast fungerar som en konkurrensstrategi utan det är 

förväntat att det ska ingå i företagens verksamhet (Wang, Tong, Takeuchi & George, 2016).   

 

Under en tid när företagen lagt fokus på anammandet och förbättring av den praktiska 

tillämpningen av hållbarhet i sina verksamheter så har den akademiska litteraturen om 

förståelse för den påverkan socialt engagemang bidrar till halkat efter och blivit bristfällig 

(Becchetti, Ciciretti, Hasan, & Kobeissi, 2012). Det kan även tydas en avsaknad av forskning 

kring hur kärnprocesserna i ett företag bör adresseras med hjälp av ett hållbart förhållningssätt 

(Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir & Davídsdóttir, 2019). Det kan utifrån detta utläsas ett gap i 

forskningen som behandlar hur framväxten av hållbarhet påverkar företag som befinner sig 

inom samma omgivning på olika sätt och hur de väljer att ta till sig det i sin verksamhet.  

 

I jakten på att finna en förklaring till vad det är som gör att organisationer anpassar sina 

verksamheter efter hållbarhet har det hittats belägg som pekar på att institutionella krafter bidrar 

till att företagen förändras till att likna varandra. Samtidigt har det uppkommit resultat som 

beskriver att de institutionella påtryckningar som görs har potential att även frambringa starkt 

motstånd till förändring. Trots att mycket forskning har gjorts inom området sedan 

millennieskiftet uppges en avsaknad av kunskap om hur och varför hållbarhet blir 

institutionaliserat hos företag och varför vissa organisationer som befinner sig i samma miljö 

anpassar sig efter institutionella tryck om hållbarhet olika snabbt och på olika sätt (Caprar & 

Neville, 2012). Det har även tidigare funnits en stark avsaknad i forskningen på hur företagens 

hållbarhetsansträngningar påverkar utvecklingen av hållbarhet tillbaka (Høgevold & Svensson, 

2016). 

 



 

4 

Utifrån denna bakgrund uppstår ett antal olika frågeställningar gällande hur företag väljer att 

följa utvecklingen av hållbarhet och påverkas av förändringen på marknaden på olika sätt. Är 

hållbarhet något oundvikligt som alla företag måste anpassa sig efter eller går det för företag 

att fortsätta bedriva sin verksamhet som tidigare ändå? Om dessa företag bestämmer sig för att 

ta efter och anpassa sig till hållbarhet, vad beror då detta beslut på? Fortsättningsvis, hur sker 

denna anpassning? Är det en verklig förändring av verksamheten eller är det endast hur 

företagen väljer att uppvisa sig utåt? Slutligen, hur kan då företagens val av agerande ha en 

påverkan på den fortsatta utvecklingen av hållbarhet? 

 

För att undersöka detta problemområde används Lidl Sverige som undersökningsobjekt, då de 

befinner sig inom en bransch som påverkas starkt av hållbarhetsutvecklingen. Lidl Sverige har 

arbetar aktivt med att utveckla sitt hållbarhetsarbete 1  vilket kan antas bero på 

institutionalisering av hållbarhet och de kan därmed anses vara en rimlig aktör att studera. I 

metodavsnittet presenteras en djupare beskrivning av uppsatsens uppbyggnad och hur Lidl 

Sverige kommer att hanteras som undersökningsobjekt i denna studie. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Studiens målsättning är att skapa större förståelse för den roll företag har i utvecklingen av 

hållbarhet genom att studera hur företaget upplever förändring av hållbarhet i sin omgivning. 

Syftet med studien är således att förklara hur institutionaliseringen av hållbarhet kan påverkas 

av företagets samt kundernas uppfattning av företagets hållbarhetsarbete. Detta mynnar ut i 

följande frågeställning som studien ämnar besvara:  

 

Hur kan institutionaliseringen av hållbarhet påverkas av hur företagets hållbarhetsarbete 

uppfattas? 

 

1.4 Studiens bidrag 

Med bakgrund i den historiska utveckling som skett och tidigare forskning som utförts kring 

hur hållbarhet påverkas av företagens agerande och ansvarstagande fann vi ett gap gällande hur 

utvecklingen av hållbarhet kan påverka företag inom samma omgivning på olika sätt. Vidare 

fanns även en bristande kunskap gällande hur företagen väljer att anamma detta har möjlighet 

                                                
1 Hållbarhetschef Lidl, telefonsamtal, 2019-01-28 
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att påverka hållbarhetsutvecklingen tillbaka. Mycket forskning har riktats mot att förstå hur och 

vad som påverkar att utvecklingen ökar, vi fann det därför intressant att undersöka huruvida det 

finns faktorer som påverkar på andra sätt än att öka utvecklingen. Det teoretiska bidraget blir 

därmed att fylla gapet av den bristfälliga kunskapen kring hur institutionella krafter kan påverka 

på andra sätt än att endast driva institutionaliseringen av hållbarhet framåt. Empiriskt bidrar 

studien med att företagen kan förstå hur dess handlande kan bidra till olika slags konsekvenser 

för utvecklingen av hållbarhet. Det kan även skapa en förståelse hos omvärlden för hur 

utvecklingen av hållbarhet kan påverkas av företag och därmed bli uppmärksammade på 

företagens agerande. 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

 
I detta kapitel presenteras den valda teoretiska utgångspunkten vilket utgörs av en redogörelse 

för den historiska utvecklingen av hållbarhet och ett par framstående teoretiska modeller som 

denna utmynnat i. Hållbarhetslitteraturen syftar till att skapa en förståelse för hållbarhetens 

roll inom näringslivet och hur den kan påverka företagen. Den valda referensramen kommer 

utgöras av institutionell teori och kommer användas som undersökningsverktyg till analysen 

där isomorfism och löskoppling står i fokus. 

 
 

2.1 Teoretisk bakgrund: Hållbarhet 

Företagens ansvarstagande i arbetet mot en hållbar resursåtgång och jordens fortsatta 

överlevnad har nått en kritisk punkt (Jordan et al. 2010). Dock är idén om företagens 

ansvarstagande inte ny, utan den kan spåras tillbaka till 1930-talet (Latapí Agudelo, 

Jóhannsdóttir, & Davídsdóttir, 2019). Efter denna tid växte många företag och de började att 

ses som institutioner och ansågs därmed ha större ansvar för funktioner i samhället (Heald, 

1970). CSR, som utgör en del av konceptet hållbarhet, började sedan utformas under 1950-talet 

(Carroll, 1999) då myndigheterna i bland annat Storbritannien hade fokus på att bygga upp en 

välfärdsstat gavs det utrymme för företagen att ta plats inom sociala aktiviteter och lokala 

samhällsprojekt (Marinetto, 1999).  

 

Efter andra världskriget skedde ett lyft i intresset för ansvarstagande hos företagen men det 

sträckte sig till en början endast till välgörenhetsengagemang (Nash, 1971). Det var efter ett par 

miljökriser som briserade som det fastställdes vad ansvarstagandet skulle bestå utav och det 

börjades undersökas implikationer av företagens agerande (Carroll, 2008; Latapí Agudelo, 

Jóhannsdóttir, & Davídsdóttir, 2019). Demonstrationer och protester kring hållbarhetsfrågor 

ledde till att organisationer skapades för att driva samhällsrelaterade frågor (Waterhouse, 2017) 

och sedermera ledde till ett skapande och anammande av policys och protokoll inom miljö och 

klimatrelaterade frågor (Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir, & Davídsdóttir, 2019). 

 

Carroll (1999) har bidragit stort till CSR-litteraturen genom skapandet av CSR-pyramiden som 

tydliggjorde de huvudsakliga sociala ansvarsområdena ett företag har. Pyramiden består av fyra 
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byggstenar som nedifrån och uppåt utgörs av: ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar 

och slutligen filantropiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret är den grundläggande byggstenen 

och innebär att företaget ska vara lönsamt vilket är viktigt då det är grunden för att de andra 

byggstenarna ska kunna finnas. Det juridiska ansvaret utgörs av de regler och lagar som finns i 

samhället som företagen behöver foga sig utefter. Nästa ansvar är det etiska som innebär att 

agera efter de rådande etiska normer gällande rättvisa. Slutligen utgörs toppen av pyramiden av 

filantropiskt ansvarstagande vilket innebär att vara en god samhällsmedborgare som bidrar med 

resurser till samhället och förbättrar livskvaliteten. 

 

Under 1990-talet växte engagemanget för hållbarhetsfrågor och företagens ansvarstagande 

ytterligare och i takt med att globaliseringen ökade uppmärksammades kriser inom stora bolag, 

vilket sedermera ledde till att hållbarhet började implementeras i praktiken (Crane, 

McWilliams, Matten, Moon & Siegel, 2008). I samband med detta ökade även 

uppmärksamheten och populariteten för företag som ansågs ha framstående rykte gällande dess 

CSR-aktiviteter som till exempel The Body Shop och Ben & Jerry’s. Under denna tid och 

följande in i 2000-talet har CSR-forskningen ändrats från att undersöka vad CSR är och ska 

innehålla, till att istället fokusera på hur det kan operationaliseras och hur CSR-strategier bör 

utformas (Carroll, 2008).   

 

Zadek (2004) förklarar att företag går genom fem märkbara faser i organisatoriskt lärande i sin 

utveckling till att hantera ansvarstagande. I det första steget, kallat den defensiva etappen, 

skjuter företagen ifrån sig ansvaret eller förnekar när det riktas kritik mot dem. Det andra steget 

innebär att företaget fogar sig efter reglerna och endast gör det minimala som krävs för att 

fortsätta bedriva sin verksamhet. Det är först i det tredje steget som företaget börjar att anpassa 

sin verksamhet genom att integrera ansvarsfullt företagande i de dagliga arbetsprocesserna. I 

det fjärde strategiska steget går integrationen vidare genom att utveckla företagets strategi och 

processer utefter socialt ansvarstagande. När företaget sedan har nått den sista fasen har de 

kommit så långt i sitt lärande att de ser det som sitt ansvar att se till att alla engagerar sig i 

sociala frågor. Zadek (2004) förklarar att de två sista stegen fokuserar på värdeskapande medan 

de tre första endast avser att mildra och motverka risker. 

 

McElhaney (2008) presenterar fem komponenter som krävs för att skapa en CSR-strategi. Den 

första komponenten utgörs av att ledningen bör visa ett engagemang för CSR för att på så vis 
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agera som exempel för de anställda. Det bör även beslutas om de tre viktigaste prioriteringarna 

för verksamhetens CSR-arbete. Det övriga innehållet i strategin är beroende av denna 

komponent och det är därför av vikt att dessa prioriteringar är väl uttänkta och tydliga för att de 

anställda ska förstå och arbeta mot dem. Vidare blir ännu ett steg i att bygga en CSR-strategi 

att koppla målen till företagets nyckelkompetenser. Genom att söka efter välgörenhetsändamål 

där företaget besitter avgörande kunskap för att kunna finna lämpliga lösningar till sociala 

problem. På det viset kan företaget använda sina befintliga resurser till ett gott ändamål 

samtidigt som det öppnas möjligheter för företagen att nyttja detta och själva tjäna på projektet. 

En viktig komponent för att CSR-strategin ska fungera och fylla sitt syfte är att det bör vara 

starkt förankrat i företagets kultur, den övergripande verksamhetsstrategin samt de nuvarande 

styr- och mätsystem som finns i verksamheten. Det går inte att säkerställa att CSR-strategin 

kommer användas korrekt om det inte är tillräckligt implementerat i alla delar av verksamheten 

och de anställdas prestationsmätning kopplas till måluppfyllelsen för även CSR-arbetet utöver 

de vanliga arbetsuppgifterna. Slutligen måste det utvecklas metoder som möjliggör mätning 

och uppföljning av just CSR-strategin och arbetet med det. Utan att kunna mäta prestationen 

och se hur verksamheten ligger till går det heller inte att se avvikelser från målen och därmed 

kommer arbetet med största sannolikhet att vara ineffektivt.  

 

Hållbarhet har växt och blivit så pass accepterat att det blivit institutionaliserat i samhället 

(Wang, Tong, Takeuchi & George, 2016; Bondy, Moon & Matten, 2012). På grund av ökade 

krav från myndigheter, konsumenter, anställda, leverantörer och andra intressentgrupper så har 

förväntningarna på företagens ansvarstagande växt så pass mycket att detta numera är taget för 

givet istället för ett undantag. Flera företag uppvisar engagemang gällande hållbarhet utåt trots 

att de egentligen är underutvecklade inom området och karaktäriseras av svaga formella 

institutioner (Khan, Lew och Park, 2015). Hållbarhetsinitiativen kan därmed användas som en 

normbaserad marknadsföring där det saknas ett tydligt och integrerat hållbarhetsperspektiv 

inom både marknadsföringen och verksamheten. Detta fenomen har blivit benämnt som 

greenwashing vilket innebär att ett företag kommunicerar en positiv bild av aktiviteter och 

ansträngningar inom hållbarhet trots att de innehar en bristfällig implementering av detta 

(Graafland & Hugo, 2019). 
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2.2 Teoretisk referensram: Institutionell teori 

Institutionalism presenterar ett synsätt till att forska om sociala, ekonomiska och politiska 

fenomen. Institutionell teori har syftet att undersöka hur organisationer påverkas och kan 

förändras av dess institutionella omgivning (Powell & Dimaggio, 1991). 

Institutionaliseringsprocessen består till största del av isomorfism då organisationer börjar 

liknas vid varandra som gör att ett fenomen blir så pass accepterat att det blir en norm då 

majoriteten väljer att anamma detta (Yilmas & Hakan, 2017). En institution består av 

föreställningar, normer och idéer som utgör ett mönster för kollektivt handlande. En 

organisations aktiviteter återspeglar därmed de normer och idéer som finns inom institutionen 

(Johansson, 2002). Tengblad (2006) redogör att det kan förklaras genom att institutioner skapar 

socialt konstruerade regler tillsammans som sedan utgör den institutionella omgivningen. 

Samtidigt som aktörerna skapar dessa regler så är det också reglerna som skapar aktörerna i en 

form av växelverkan. Teorin försöker därmed svara på frågor om hur sociala val formas, 

förmedlas och leds i en viss riktning av institutionaliserade händelser.  

  

Organisationsstrukturer skapas och utvecklas med institutionaliserade myter och i kontexter 

med hög institutionalisering ska organisatoriska handlingar stödja de myterna (Meyer & 

Rowan, 1977). Myter menas med vad som anses som vedertaget gott handlande. Det 

argumenteras att de formella strukturerna återspeglar myterna i deras institutionella omgivning 

snarare än kraven på verksamheten. Vidare förklaras av Tolbert och Zucker (1983) att 

förändring i organisationer och anammande av nya policys och riktlinjer är starkt påverkad av 

graden av institutionalisering av den särskilda regleringen i samhället. Det anges att förändring 

av formella organisationer sker snabbare då fenomenet som ger upphov till förändringen är 

institutionaliserat i det omgivande samhället.  

  

Den institutionella teorin förklarar att många formella organisationsstrukturer uppstår genom 

reflektion över de rationaliserade institutionella reglerna (Meyer & Rowan, 1977). Utarbetandet 

av reglerna utgör en del av expansionen och ökar komplexiteten av de formella 

organisationsstrukturerna. Institutionella regler fungerar som myter vilket organisationer 

integrerar och genom det skapar legitimitet, resurser, stabilitet och på så sätt ökar aspekter för 

överlevnad (Furusten, 2007). Suchman (1995) diskuterar legitimitet och beskriver att det 

uppnås genom ett kollektivt uppmärksammande. Organisationer med en struktur som går mot 

isomorfism minskar den interna koordinationen och kontrollen för att behålla legitimitet. 
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Vidare förklaras att ingen organisation kan tillfredsställa alla målgrupper, den kan dock göra 

substantiell skillnad i vilken utsträckning som dess aktiviteter uppfattas som önskvärda. Det 

innebär att legitimiteten är starkt beroende av företagets kommunikation. Det är förtroende och 

god tro som är logiken snarare än koordination, inspektion och utvärdering. Institutionell 

förändring är starkt obestämd, när den väl har börjat är det inte tydligt var den kommer att sluta 

någonstans (March & Olsen, 1989). Det kan leda till att avsiktliga ansträngningar för att 

omvandla institutioner ofta blir bristfälliga med röriga beslutsprocesser som ingen har särskild 

kontroll över. 

 

2.2.1 Isomorfism 

Dimaggio och Powell (1983) definierar isomorfism som en åtstramande process som tvingar 

en enhet i en population att likna andra enheter som har samma miljöförhållanden. 

Isomorfismen inom den institutionella teorin beskriver hur organisationer är strukturerade av 

fenomen i omgivningen och går i riktning mot att bli isomorfa med omgivningen (Meyer & 

Rowan, 1977). De förklarar hur omgivningen skapar organisationer och hur organisationer i sin 

tur skapar omgivningen inom olika fält. Inom ett fält påverkas organisationen av andra 

organisationer och de ses därmed som öppna system (Tengblad, 2006). Det förklaras hur 

organisationernas strukturer blir mer lika varandra och hur organisationer verksamma inom 

samma fält därmed kommer gå mot att likna varandra (Powell & Dimaggio, 1991). Fälten 

innebär att organisationerna inom det fältet på något sätt påverkar varandra, men detta innebär 

inte nödvändigtvis att de har någon direkt kontakt med varandra (Strang & Meyer, 1993). 

Innebörden för att organisationen ska ingå i ett organisationsfält är att den på något sätt ska 

påverka de andra organisationernas institutionella existens (Dimaggio & Powell, 1983). 

Anledningen till att organisationerna blir allt mer lika organisationsfältets egenskaper är för att 

nå målet om att skapa legitimitet.  

  

Bourdieu (2000) förklarar att det finns en hierarki inom och mellan de olika fälten. Vilken 

position en organisation har beror på vilka resurser och kapital som den har. Fältets position i 

förhållande till andra fält beror på relationen till dem (Johansson, 2002). Ett fält som är högt 

upp i den hierarkiska ordningen kommer hantera externa problem enligt det egna fältets 

riktlinjer, medan ett svagare och inte lika självständigt fält kommer behöva anpassa sig mer 

efter andra, i och med detta ökar då homogeniteten (Bordieu, 2000).    
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Powell och Dimaggio (1991) beskriver tre olika mekanismer inom isomorfismen. En av 

mekanismerna är påtvingad isomorfism, vilket innebär att organisationen utsätts för informella 

eller formella påtryckningar. Dessa påtryckningar kommer från beroende organisationer eller 

från förväntningar i samhället. Ett exempel på detta kan vara en lag från en myndighet som de 

blir tvungna att rätta sig efter. Påtryckningen behöver inte bestå i en lag utan kan också upplevas 

av organisationen på grund av ett beroendeförhållande som sätter krav. Ett resultat av den 

påtvingade isomorfismen är att organisationer blir mer lika varandra och att det ofta är i linje 

med större institutioner.  

  

Att efterlikna andra organisationer behöver inte vara påtvingat utan kan även vara ett frivilligt 

val för organisationerna, detta består av det Powell och Dimaggio (1991) beskriver som 

imiterande processer. Denna isomorfism uppstår när organisationerna möter en osäkerhet. De 

förklarar att osäkerhet uppmuntrar till isomorfism då det kan ses som en enkel lösning att 

efterlikna andra när ett problem eller en osäkerhet uppstår. Dessa imiterande processer kan ske 

inom det befintliga organisatoriska fältet av de företag som det går bra för eller av företag i ett 

annat fält av företag som är lika dem. Denna isomorfism kan uppstå i samband med att en 

organisation kommer till ett nytt fält där karaktärsdragen är nya för organisationen. Istället för 

att då själv komma på en lösning och tolka omgivningen imiterar då företaget de andra 

organisationerna inom fältet.  

  

Den tredje mekanismen som Powell och Dimaggio (1991) beskriver är normativ isomorfism, 

som handlar om professionalisering. Det innebär att organisationer inom samma fält agerar på 

ett visst sätt för att det anses som normalt, man rättar sig efter normer utan att ifrågasätta det. 

Organisationer som är lika de andra organisationerna i sitt fält har enklare att ha utbyte med 

dem och på så vis menar Powell och Dimaggio (1991) att deras legitimitet kan öka. Stern (1999) 

belyser dock att även om dessa isomorfismer går att skilja på kan de samspela och förändras 

med tiden.  

 

2.2.2 Löskoppling 

När organisationer i institutionella miljöer upprätthåller ett gap mellan deras formella struktur 

och informella struktur uppstår löskoppling (Meyer & Rowan, 1977). Löskopplingen uppstår i 

samband med att nya normer och värderingar utformas i nya krav för organisationen, vilket kan 

vara svårt att förhålla sig till och som leder till att det då skapas två organisationsstrukturer 
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parallellt (Weick, 1976; Meyer & Rowan, 1977). Den formella strukturen är det organisationen 

visar omvärlden, det kan vara att organisationen följer lagar och följer de ämnen som är 

populära för stunden. Den informella organisationsstrukturen innefattar det interna i 

organisationen och de löpande dagliga arbetsaktiviteterna. Löskoppling uppstår när dessa två 

strukturer inte stämmer överens med varandra. Det möjliggör för organisationer att behålla sitt 

arbetssätt internt och personligt, men även kunna bemöta de krav som ställs från omgivningen. 

Organisationerna förändrar sig alltså formellt för att behålla legitimitet, samtidigt som de agerar 

i likhet som tidigare internt. 

  

Löskoppling uppstår som ett resultat av att institutionella tryck kan ha olika slags påverkan och 

inte alltid leder till ett homogent beteende, utan där responsen kan ske i form utav 

kompromisser, undvikande, trots och manipulation (Meyer & Rowan, 1977). Detta uppstår då 

det upplevs ett institutionellt tryck på förändring men där effektiviteten och resultatet av att 

förändra sig har otydliga konsekvenser (Huq & Stevenson, 2018). Löskoppling uppstod som en 

metod för att skydda de tekniska kärnprocesserna i verksamheter från institutionella krav som 

inte tog hänsyn till hur dessa påverkas. Kärnprocesserna för tillhandahållande av produkter är 

ofta utvecklade tätt tillsammans för att skapa effektivitet inom en bestämd ram för pris och 

kvalitet. Dessa processer är inte utvecklade för att tillgodose alla intressenters intressen och det 

kan därför skapas en problematik när institutionella tryck uppstår på att förändra dessa 

processer. När detta sker används löskoppling som metod för att möta intressenternas 

förväntningar och krav på att följa vissa normer och standarder utan att behöva ändra i de 

faktiska processerna (Stål & Corvellec, 2017). Detta skapar en risk för löskoppling där företaget 

uppvisar den bild som önskas utåt mot intressenterna utan att faktiskt utföra de aktiviteter och 

förändringar som ställs krav på internt (Boxenbaum & Jonsson, 2008). 

  

Om det exponeras och blir allmänt känt att en organisation har löskoppling, mellan en norm 

som de hävdar att de följer och dess faktiska implementering av normen, ges det upphov till 

konsekvenser både för den egna organisationen men även för det fält den befinner sig inom 

(Hensel & Guérard, 2019). När det uppmärksammas att en organisation bryter mot en norm kan 

det skapas en utvärderingsprocess hos organisationer som befinner sig inom samma fält då de 

behöver göra en avvägning för huruvida de vill fortsätta följa normen eller istället följa och 

överensstämma med den nya överträdande normen, det vill säga löskoppling av sina aktiviteter 

från den tidigare normen. Den avvägningen baseras på fyra aspekter vilka är: vilka sanktioner 



 

13 

som tillämpas för den exponerade organisationen, den exponerade organisationens reaktion till 

exponeringen, utvärdering av den egna risken för exponering samt trovärdigheten för normen 

hos de övriga medlemmarna på fältet. Utifrån detta görs ett val om att huruvida man vill 

förändra sig till att överensstämma med den exponerade organisationen eller fortsätta följa den 

tidigare normen. Då en organisation väljer att följa den nya normen har den i sin tur möjlighet 

att ge upphov till samma slags förändring hos andra organisationer inom fältet. På detta sätt 

möjliggörs en händelsekedja som har möjlighet att i slutändan ha påverkan på hela fältet. 

Organisationerna inom fältet har då två möjligheter vilka får konsekvenserna att normen 

antingen förstärks eller försvagas och därmed förändras synen på vad som anses vara godtagbart 

agerande (Hensel & Guérard, 2019).  

 

2.3 Sammanfattning 

Hållbarhetslitteraturen ger en bakgrundsbeskrivning av framväxten av hållbarhet och dess 

innehåll för att skapa en förståelse för vilken roll hållbarhet har idag och hur 

institutionaliseringsprocessen av detta har sett ut. Det kommer att användas för att tolka hur 

fenomenet hållbarhet påverkar och hanteras av företag för att bidra till syftet om hur företag har 

möjlighet att påverka utvecklingen. Denna bakgrund mynnar sedan ut i en förklaring av 

framträdande modeller och strategier som utvecklats inom området. Modellerna och 

strategierna som har framkommit som betydande är Carrolls (2008) CSR-pyramid, Zadeks 

(2004) faser för organisatoriskt lärande om ansvarstagande samt modellen för skapande av 

CSR-strategi (McElhaney, 2008). CSR-pyramiden beskriver de ansvarsområden som företag 

har inom hållbarhetsfrågor och vad detta består av för att ge en förståelse för de förväntningar 

som finns gällande företagens ansvarstagande. Faserna för organisatoriskt lärande om 

ansvarstagande kan användas till att förstå hur processen ser ut när ett företag ska anamma 

hållbarhet i sin verksamhet och på så vis ge en bild av var i processen som det studerade 

företaget befinner sig i. Slutligen ger modellen för CSR-strategi vägledning för viktiga 

beståndsdelar att beakta och hantera när ett företag skapar och implementerar en CSR-strategi 

i sin verksamhet.  

 

I institutionell teori har begreppen isomorfism och löskoppling varit mest framträdande och 

dessa kommer att användas i analysen till att förklara hur företaget kan påverka 

institutionaliseringen av hållbarhet. Isomorfismen bidrar med att förklara hur aktörer inom en 

institutionell miljö ofta börjar liknas vid varandra och detta kan tänkas ge förståelse för hur de 
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väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det avser även användas till en förklaring om hur det 

studerade företaget har en möjlighet att påverka och påverkas av den institutionella 

omgivningen. Beskrivningen av isomorfism ger även en förklaring till varför fenomenet 

löskoppling uppstår hos företag i en institutionell miljö. Löskopplingen kommer beskriva hur 

det kan uppstå diskrepanser mellan den formella och den informella strukturen inom en 

organisation vilket i sin tur förklarar hur en användning av löskoppling har möjlighet att 

påverka en norm. Detta kommer att bidra till förklaring om hur företagens upplevda 

ansvarstagande har möjlighet att påverka institutionaliseringen av hållbarhet. 
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3. Metod 

 
I detta kapitel redogörs den metod som använts för att utföra studien. Detta innefattar 

insamling av teori och forskningslitteratur, datainsamling, urval samt analysmetod. För varje 

del förs en diskussion kring de konsekvenser och möjligheter varje val har medfört och 

slutligen utförs en övergripande metodreflektion. 

 
 

3.1 Studiens uppkomst och undersökningsobjekt 

Bakgrunden till det valda forskningsområdet grundar sig i ett intresse för hållbarhetsfrågor hos 

båda författarna. Efter kontakt med en lektor på universitetet framkom information att företaget 

Lidl Sverige hade uttryckt intresse för studenter att skriva examensarbete om ett 

välgörenhetsprojekt som de har startat. Lidl är ett tyskt livsmedelsföretag verksamt i cirka 30 

länder och har funnits på den svenska marknaden i 15 år (Lidl, 2019). År 2003 öppnades första 

butiken av Lidl Sverige och Lidl har idag 170 butiker i Sverige. Deras affärsidé grundar sig i 

att vara en butik med högkvalitativa produkter till ett lågt pris, de själva beskriver det som att 

deras kunder ska kunna handla med sunt förnuft.  

 

Under samtal med hållbarhetschefen på Lidl framkom dock att deras hållbarhetsarbete och 

strategi för detta var under revision för att utvecklas och förtydligas. Hen uttryckte en önskan 

om att få hjälp med detta genom vår uppsats där vi kunde undersöka kring strategier för 

välgörenhetsarbete då de hade ett specifikt behov av kunskap om välgörenhetsengagemang2. 

Efter att ha granskat företagets dåvarande arbete kring hållbarhet genom att studera Lidls 

hemsida och hållbarhetsrapport upptäcktes det en brist av specifikationer i mål och vision kring 

hållbarhetsarbetet som ett välgörenhetsinitiativ bör grundas i. Vid ytterligare kontakt med 

hållbarhetschef lyfte vi våra tankar kring detta, vilket bekräftades då hen förklarade att det 

arbetet var under utveckling och i process att förändras3. Vid sökningen av information kring 

Lidls hållbarhetsarbete upptäcktes samtidigt information i form av pressmeddelanden för hur 

länge vissa av respondenterna varit anställda. Detta redogörs för i empirin då denna information 

har bidragit till vissa tolkningar i analys och diskussion. Genom kontakten med 

                                                
2 Hållbarhetschef Lidl, telefonsamtal, 2019-01-28 
3 Hållbarhetschef Lidl, telefonsamtal, 2019-01-28 
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hållbarhetschefen framkom det slutligen att Lidls dåvarande övergripande hållbarhetsarbete var 

av större vikt att undersöka än ett specifikt välgörenhetsinitiativ. Genom fortsatt kontakt gjordes 

en överenskommelse att undersöka effekter av institutionaliseringen av hållbarhet. Under 

arbetets gång har det utvecklats från att undersöka upplevelser av institutionella tryck till att 

istället fokusera på hur företagen istället kan ge upphov till effekt på institutionaliseringen av 

hållbarhet.  

 

3.2 Forskningsdesign 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats vilket innebär att undersökningen kommer ha ett 

tolkningsinriktat förhållningssätt (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ metod är passande för att 

undersöka och försöka förstå sig på komplexa och etiska problem (Reinecke, Arnold & Palazzo, 

2016) där en öppen ansats används för möjliggörande av en nyanserad bild där det inte går att 

förutsäga vad för information som kommer att genereras (Jacobsen & Sandin, 2002). Detta 

lämpar sig väl för denna studie som syftar till att undersöka ett problem av komplex karaktär 

med inslag av etiska ställningstaganden och informationen som genereras är beroende av de 

personer som intervjuas. Detta kan ställas i relation mot kvantitativ metod som karaktäriseras 

av standardiserade undersökningar med ett fokus på mätning av siffror (Harboe, 2013).  

 

Kvalitativ undersökningsmetod lämpar sig vid undersökningar där det finns begränsad med 

data att testa och passar för områden där djupare forskning och förståelse krävs för att därmed 

bidra till generering av mer teori (Reinecke, Arnold och Palazzo, 2016). Metoden syftar till att 

förklara den sociala och kulturella kontexten som omger beslutsfattande och på så vis ge 

förståelse för de beslut som tas och de handlingar som utförs. Det kvalitativa perspektivet lägger 

därmed sitt fokus på människan och orden som den använder (Myers, 2013).  

 

Kvalitativ undersökning har dock en svaghet bestående av den bristfälliga möjligheten för 

generalisering. Vid en granskning av endast ett fåtal undersökningsenheter är det ofta svårt att 

dra slutsatser till en hel population. Dock är det möjligt att generalisera till teoribildning från 

kvalitativ forskning (Myers, 2013). Senare i detta kapitel presenteras de metoder som används 

för att säkerställa optimal kvalitet. 

 

Utifrån denna information har det gjorts ett val av att använda en kvalitativ undersökningsmetod 

för denna studie då den syftar till att förstå hur en organisation påverkas av kontexten runt om 
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den. Det lämpar sig därför väl att använda sig av kvalitativa intervjuer som fokuserar på att 

generera information via ord och förklaringar för att förstå det sociala och kulturella 

sammanhanget som organisationen befinner sig i. Som det förklarats för har kvantitativ metod 

fokus på siffror och mätningar och kan därmed anses som olämplig metod vid denna 

undersökning.  

 

3.3 Metodval 

Nedan följer en redogörelse av de metodval som gjorts för denna undersökning. 

 

3.3.1 Datainsamling 

För att få en djupare förståelse för det studerade ämnet valdes intervju som insamlingsmetod. I 

och med den kvalitativa ansats studien har valdes kvalitativa intervjuer vilket möjliggör 

detaljerade svar till skillnad från en kvantitativ intervju som ger standardiserade svar som inte 

blir lika personliga. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.3.2 Urval 

I denna studie har det valts att intervjua personer med olika befattningar inom Lidl för att ge 

förståelse för det interna perspektivet på Lidls hållbarhetsengagemang samt hur de upplever 

tryck och krav på förändring. Det har även gjorts ett val om att intervjua kunder för att bidra 

med ett externt perspektiv på vilka förväntningar och krav dessa har på Lidl och Lidls 

hållbarhetsengagemang.  

  

För de anställda inom Lidl har valet av intervjupersoner baserats på deras befattningar i 

organisationen. För att ge förståelse för hur hållbarhet spelar in i alla delar av Lidls verksamhet 

har det därmed gjorts ett val att ta med respondenter från både butiksnivå och ledningsnivå. 

Kontakten sköttes till en början med hållbarhetschef som sedan blev ersatt av tillförordnad 

hållbarhetschef.  

  

Vid intervjuer av kunder kunde inte valet av intervjupersoner kontrolleras på samma sätt som 

för de anställda. För att intervjua kunder till Lidl besökte vi samma Lidl butik där vi hade 

intervjuat butikspersonalen. Vi hade fått tillåtelse för att intervjua handlande kunder under ett 

par timmar, därmed blev urvalet slumpmässigt och baserat på de personer som besökte butiken 
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under just dessa timmar denna dag. Dock försökte vi att välja ut personer som verkade vara ur 

olika ålders- och könsgrupper för att skapa ett så representativt urval som möjligt. Det förekom 

även bortfall då två förbipasserande kunder uppgav att de inte hade tid att ställa upp för intervju.  

 

Befattning Antal år på Lidl Bidrag till studien Intervjumetod 

Hållbarhetschef 
(Föräldraledig) 

10 månader Hållbarhetschefen är högre uppsatt i organisationen och 
har ett stort ansvar gällande företagets hållbarhetsarbete. 
Respondenten valdes med grund i att denne har stor 
insyn i Lilds hållbarhetsarbete. Respondenten gick på 
föräldraledighet i början av studien och därmed 
överlämnades en del av ansvaret till tillförordnad 
hållbarhetschef. 

Telefonintervju 

Pressansvarig 
och tillförordnad 
hållbarhetschef 

Pressansvarig:  
1 år                  
 
Tillförordnad 
Hållbarhetschef:  
8 mån 

Tillförordnad hållbarhetschef har det yttersta ansvaret 
för Lidls hållbarhetsarbete medan hållbarhetschefen är 
på ledighet. Personen har därmed möjlighet att påverka 
beslut, mål och strategi gällande hållbarhetsarbetet. 
Pressansvarig är ansvarig för hur Lidl visar sig utåt och 
inom det ingår det hur de marknadsför sig gällande 
hållbarhet. Två personer med högre befattningar som 
förväntas ha bra koll på Lidl och deras hållbarhetsarbete.  

Mailintervju  

Trainee 8 månader Intervjuades då denne person genomgår en 
upplärningsfas hos Lidl idag. Det innebär att den 
personen nu får information av Lidl som de anser vara 
relevant. Det är då intressant att se vad denna 
information innehåller, vad anser Lidl vara viktigast för 
en ny person inom organisationen att lära sig som ska 
jobba med försäljning och management.  

Telefonintervju 

Tillförordnad 
Butikschef 

3,5 år Intervjuades för att se hur hållbarhet är integrerat i 
verksamheten och se hur direktiven faktiskt ger effekt. 
Har även en kontakt med kunderna i butik vilket bidrar 
med en uppfattning om vad de anser om Lidl.  

Fysisk intervju 

Butikssäljare 2,5 år En person lägre i hierarkin är relevant att intervjua för 
att se hur hållbarhet är integrerat i olika delar av 
verksamheten och vilken uppfattning de har. 
Butikssäljaren har även en nära kontakt med kunder.  

Fysisk intervju 

Kunder Antal 
respondenter:            
13  

Kunderna intervjuades för att se vad de har för 
uppfattning om Lidl och vad de eventuellt vill se 
förändringar inom. Genom att intervjua kunderna ses 
även vilka tryck de ställer på Lidl i dagsläget och varför 
de har valt att handla på Lidl. 

Fysisk intervju 

 
Figur 1 
Egenskapad matris som tydliggör för vilka respondenterna är och hur bidraget till studien har 
sett ut. 
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3.3.3 Intervjuupplägg 

Upplägget på intervjuerna med kunderna har varit lika vid alla tillfällen för att det inte ska 

påverka informationen som intervjuerna genererade. Kunderna fick information om vilket 

ämne intervjun skulle behandla, men de fick inte tillgång till några frågor i förväg i syfte att 

inte få ett förberett svar som var noga genomtänkt och planerat. I denna studie 

eftersöktes spontana associationer som kunderna har till fallföretaget och denna metod 

användes därmed för att frammana spontana och ärliga svar. Intervjuerna skedde under samma 

dag i samma butik, där vi stod efter kassorna innan utgången för att fråga kunder om de ville 

ställa upp på en intervju. För de som svarade ja, skedde intervjun direkt på plats.  

  

För intervjuerna med representanterna från fallföretaget var den initiala ambitionen att använda 

samma metod för alla i form av fysisk intervju. Efter försök att boka tid för intervju med 

fallföretaget framkom dock en förfrågan från deras sida om att få ta del av frågorna i förväg. Vi 

argumenterade och försökte förklara syftet med att frågorna ska vara okända för respondenterna 

sedan innan för att uppfylla kvalitets- och tillförlitlighetskrav. Kontaktpersonen på Lidl uppgav 

sedan att de önskade att få frågorna i textform och även besvara frågorna via mailkonversation 

på grund av tidsbrist. Efter diskussion med handledare och Lidls kontaktperson godtogs detta 

som metod för datainsamling för att kunna möjliggöra studiens framställning. Vid analysen har 

det varit av stor vikt att beakta vilka eventuella konsekvenser som uppstår av att en del av 

empirin har kommit till genom mailkonversation där respondenterna haft möjlighet att 

förbereda sig och ge genomtänkta svar. För att hantera detta har vi hela tiden försökt vara 

medvetna om hur dessa svaren eventuellt kan vara vinklade eller formulerade på ett visst vis 

för att försöka kontrollera hur företaget uppfattas. Vi har därmed i metodreflektionen diskuterat 

hur studiens resultat eventuellt kan ha påverkats av detta.  

  

Det har lagts vikt vid frågornas utformning då de till fördel inte ska vara ledande frågor, för att 

respondentens svar då kan påverkas av hur intervjuaren väljer att leda frågorna till att frammana 

ett visst svar (Bryman & Bell, 2013). Vid vissa tillfällen har förtydliganden behövts göras då 

respondenten haft funderingar kring vad frågan inneburit. Språket på intervjuerna har till största 

möjliga mån försökt anpassats till situationen och respondenten så att det ska vara lättförståeligt 

och respondentens svar ska påverkas så lite som möjligt. Det var både fysiska intervjuer och 

intervjuer på distans som genomfördes. Jacobsen och Sandin (2002) förklarar att fysiska 
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intervjuer är till fördel då den personliga kontakten kan leda till personligare svar från 

respondenterna. Nackdelen med fysiska intervjuer är dock att det kan uppstå störningsmoment 

under intervjuns gång, detta kan exempelvis vara en telefon som avbryter. För att undvika detta 

bad vi respondenterna att ställa in ljudlös funktion på telefon och gjorde detsamma själva. 

  

Vid intervjuerna användes en förberedd intervjuguide som intervjun utgick ifrån. 

Intervjuguiden var inte tvungen att strikt följas och det fanns utrymme för både respondenten 

och intervjuaren att prata relativt fritt. Frågorna var öppna för att få respondenterna att prata 

mer och utifrån deras egna tankar snarare än att välja ett alternativ som har tagits fram i förväg. 

Det tillkom frågor till intervjuerna som inte ingick i den bestämda intervjuguiden då 

respondenten benämnde något intressant som vi ville fråga vidare om och undersöka djupare. 

Trots att frågorna i intervjuguiden inte behövde ställas i samma ordning under intervjuerna 

gjordes det ändå det i de flesta fall, då det inte ansågs ge något ytterligare bidrag då intervjun 

redan gav den information som studien var i behov av. Detta är vad Bryman och Bell (2013) 

beskriver som en semistrukturerad intervju och är att föredra vid studier där det finns ett tydligt 

fokus kring ett ämne men där resultatet fortfarande ska spegla respondenternas tankar.  

  

Samtalen som fördes vid intervjuerna med kunderna spelades in med tillstånd av 

respondenterna. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan till textform och formulerades 

om till en sammanfattning av de mest framträdande delarna av intervjuerna. Inspelning och 

transkribering leder till att det tydligare går att komma ihåg och återspegla den information som 

kom fram på korrekt vis (Bryman & Bell, 2013). Det underlättade vid analysen då författarna 

kunde gå igenom svaren flera gånger och noggrant analysera det som sades, och som ansågs 

vara av väsentligt för denna undersökning. De nackdelar som metoden innebär är främst 

tidsåtgången. Vid denna studie har det inte ansetts vara ett problem då det är en studie av liten 

omfattning med få intervjupersoner. Fördelarna med inspelning och transkribering anses 

därmed överväga nackdelarna.  

 

3.3.4 Bearbetning av data 

Vid bearbetning och analys av insamlade data har kodning använts som metod. Procedurerna 

för denna metod är utformade för att utveckla en väl integrerad uppsättning av koncept som 

bidrar till en ingående teoretisk förklaring av det sociala fenomenet som studeras (Corbin & 

Strauss, 1990), vilket i denna studie är upplevda tryck. Den huvudsakliga delen av processen 
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utgjordes av kodning vilket innebär att insamlad data bröts ned till dess beståndsdelar och sedan 

delades upp och benämndes till olika kategorier. Denna kodning går att göra på två olika sätt, 

substantiell kodning och teoretisk kodning, i denna studie har en substantiell kodning utförts. 

Det innebär att processen påbörjades med öppen kodning vilket möjliggjorde konceptualisering 

av det empiriska innehållet genom uppkomst av kärnkategorier (Holton, 2007). Det kallas även 

det “iögonfallande-sättet” och innebär att vid läsning av data uppmärksammas de mönster som 

framträder tydligast (Starrin, Dahlgren, Larsson & Styrborn, 1991). Detta görs genom att låta 

koncept och teori framträda utifrån data istället för att försöka tvinga in data i en förvald mall 

(Rich, 2012). Denna metod har valts i denna studie för att bidra till att förstå hur den insamlade 

data utspelar sig och varför. Studien syftar till att förklara hur institutionaliseringen av 

hållbarhet kan påverkas av hur företagets hållbarhetsarbete upplevs. Det blir därmed av relevans 

att låta data tala istället för att kategorisera den utefter förvalda kategorier eftersom detta hade 

begränsat det eventuella resultatet. Innan kodningen påbörjades fanns ett förbestämt teoretiskt 

ramverk som studien använder sig av för att tolka framkommen data. I och med detta uppstår 

en risk att vi vid kodningen applicerar ett särskilt perspektiv för att vi undermedvetet vill att det 

ska passa den valda teoretiska ingången. För att undvika problem med detta har vi fört 

kontinuerlig diskussion där vi kritiskt reflekterat tillsammans över de kategorier vi funnit.  

 

Efter att den öppna kodningen var utförd gick det att urskönja konturer av övergripande 

kategorier och då övergick kodningsprocessen till en selektiv kodning. De kategorier som 

framträdde var bland annat image, produktutbud och medvetenhet om hållbarhet. Vissa 

kategorier som uppstod lades sedan samman till en gemensam kategori då de gav uttryck för 

samma slags fenomen. Ett exempel på detta är att reglering, hållbarhetsutveckling och 

samhällsuppfattning tillsammans bildade kategorin samhällsuppfattning. Därefter fokuserades 

kodningen mot en kärnvariabel, samhällsuppfattning, och tog endast hänsyn till de kategorier 

som var relevanta för det framväxande ramverket. Den teoretiska kodningen utfördes först när 

den öppna och selektiva kodningen var klar och ett ramverk hade uppstått för de kategorier och 

koncept som upptäckts. Den teoretiska kodningen bestod därmed av att koda den kvarvarande 

data utifrån de framkomna och bestämda kategorierna (Rich, 2012). Denna process fortsatte 

tills det att kategorierna var tillräckligt formade och fyllda med egenskaper samt teoretiska 

kopplingar till andra kategorier för att kunna nå en teoretisk mättnad. Utmaningen i detta låg i 

avgörandet om när den teoretiska mättnaden var uppnådd. För att förstå detta har processen 

hela tiden karaktäriserats av kontinuerlig jämförelse av utbytbara indikatorer i data för att ge 
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egenskaper och dimensioner till varje kategori (Strauss & Corbin, 1990). Genom denna 

konstanta jämförelse har det därmed gått att utläsa när det inte längre uppkommer nya 

egenskaper eller dimensioner och det har då kunnats i enlighet med som Holton (2007) 

beskriver uppnås en teoretisk mättnad.  Se figurer nedan för exempel på hur kodningen har gått 

tillväga. 

 

Meningsenhet Subkategori Kategori 

Ja men de ligger väl ungefär som alla de andra  
skulle jag tro. 

Image Kundernas 
upplevelse av Lidl 

Det är mycket lite roligare grejer, det är billigt,  
lite utländskt, mer än Ica som bara har det vanliga. 
Lite roligare grejer, dom har bra bageri också. 

Produktutbud Kundernas 
upplevelse av Lidl 

Nej, det är ingenting som jag har tänkt på sådär. Medvetenhet om 
hållbarhet 

Kundernas 
upplevelse av Lidl 

 
Figur 2 
Egenskapad matris för kodning.  

 

Meningsenhet Subkategori Kategori 

Men det kommer ju alltså vi har ju, nu vet jag 
inte vilka det är som utfärdar dom men man 
måste ju ha vissa ISO-standarder bland annat 
inom vissa typer av livsmedel, alla butiker är ju, 
vi ska se om jag säger rätt, ISO5001 
certifierade. Och det är väl ett krav om jag inte 
är helt ute och cyklar. 

Reglering Samhällsuppfattning 

Jag tror att det kommer vara betydligt mer, 
alltså ännu mer på allt nästan. Jag tänker mig 
alltså det är ju så himla mycket med miljön och 
sen alltså eko, det ska vara rättvist alltså för 
alla. Det är ju superbra liksom. 

Hållbarhetsutveckling Samhällsuppfattning 

Ja men det känns ju som att det blivit, slagit 
igenom ganska stort. Och det känns som att om 
man inte riktigt hänger med så skulle man bli 
lite utdaterad. 

Samhällsuppfattning Samhällsuppfattning 

 
Figur 3 
Egenskapad matris för kodning.  
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Ett annat viktigt verktyg som har använts till denna studie är förande av minnesanteckningar. 

Dessa har utgjorts av funderingar och frågeställningar som har uppstått hos författarna 

angående data som studerats. Enligt Rich (2012) bidrar detta till att utveckla och forma de 

framträdande koncepten och ramverken då de inte är begränsade till att passa in i en viss 

kategori. Vidare förklaras av Rich (2012) att om kontinuerliga minnesanteckningar inte förs 

uppstår risk för att viss information och vissa tankeställningar går förlorade och att den 

resultatmässiga idéen tappar sin finess. Utifrån dessa argument har det ansetts lämpligt att båda 

författarna för kontinuerliga minnesanteckningar som verktyg i denna studie för att inte missa 

någon tanke eller idé som uppstår vid kodningsprocessen.  

 

3.3.5 Etiska överväganden 

I en studie som samlar in data via intervjuer med respondenter är det av vikt att beakta en del 

etiska aspekter för att värna om respondenternas integritet. I denna studie har det gjorts ett val 

om att spela in ljudet vid intervjuerna och för att kunna göra det har vi därför inhämtat 

informerat samtycke från alla respondenter innan intervjuerna utfördes. Informerat samtycke 

innebär enligt Hermerén (2017) att respondenterna har fått information om hur deras svar kan 

komma att användas i studien och de får då möjlighet till att uttrycka samtycke till inspelning 

av intervjuerna och användning av svaren till studien. Samtycket till inspelningen har skett 

innan intervjuerna och förfrågan om samtycke för att använda den inhämtade informationen 

har skett efter att intervjuerna har utförts.  

 

En annan etisk aspekt gällande inspelningen av intervjuer består i att ljudinspelning klassas som 

en personuppgift enligt GDPR även om det inte uppges några namn i samband med denna 

(Datainspektionen, 2018). På grund av detta uppstår en del etiska skyldigheter vid behandlingen 

av data i den här studien. För att minska de risker som finns med insamling av personuppgifter 

har vi i denna studie valt att endast samla in de uppgifter som är absolut nödvändiga. För 

intervjuerna med kunderna innebär detta att den enda information som har samlats in är själva 

ljudinspelningen av intervjun. För de som är anställda vid Lidl har deras befattning inom 

organisationen varit av vikt för studien och därmed har denna information inkluderats vid 

datainsamlingen.  
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För att värna om individers integritet finns det vissa krav på skydd av identitet vid insamling 

av information från intervjupersoner (Hermerén, 2017). Vid intervjuerna med kunderna har det 

varit möjligt att dölja identiteten fullständigt då personliga uppgifter inte har varit av relevans 

för studien. För de som är anställda inom Lidl har det varit mer problematiskt att säkerställa 

detta skydd. För de intervjupersoner som är butiksanställda har deras befattning varit av 

betydelse och insamling av denna information kunna tänkas skapa risker vid skydd av 

identiteten. Dock har det inte varit av vikt att samla in och behandla information gällande vilken 

av Lidls butiker de arbetar på. Det blir därför svårt för någon som läser denna uppsats att ha 

vetskap om vilka dessa personer är då Lidl har cirka 170 butiker i Sverige. Därmed anses 

identiteterna för dessa personer vara skyddade. Den största utmaningen har handlat om skydd 

av identiteten för de som arbetar i högre uppsatta positioner inom hållbarhet på Lidl. Deras 

befattningar inom Lidl har varit av relevans för studien och har därför behövts ta med i 

presentationen av empiri. Denna information kan anses vara av risk för skyddet att personernas 

identitet. Det har inte varit möjligt att eliminera denna risk helt och hållet medan kravet på 

kvalitet och tillförlitlighet för studien samtidigt är uppfyllt. Lösningen på detta har därmed varit 

att informera respondenterna för denna risk så tydligt som möjligt och samtidigt inhämta 

särskilt samtycke för detta. Då respondenterna arbetar för Lidl och studien från början har varit 

efterfrågad av Lidl så har samtliga respondenter samtyckt och gått med på existensen av denna 

risk för att kunna möjliggöra studien. 

 

3.4 Metodreflektion 

Vid utförande av en studie som denna finns det risker för att författarnas egna erfarenheter och 

åsikter kan komma att påverka analysen av data och hur denna sedan presenteras. Då båda 

författarna besitter flera gemensamma demografiska egenskaper i form av till exempel samma 

könstillhörighet, nära i ålder och studerar samma inriktning på samma universitet kan det tänkas 

att vi har färgats i våra tankar på liknande vis utifrån våra livserfarenheter. Det kan därmed 

tänkas att en man i 60-årsåldern skulle tolka data på ett annorlunda vis än vi som är kvinnor i 

20-årsåldern. Då båda författarna har ett stort intresse för ämnet hållbarhet och har läst kurser 

inom denna inriktning kan det även tänkas att vi har förutbestämda uppfattningar om hur vi 

själva tror att ett företag bör agera och vad resultatet för undersökningen bör bli. Detta avsnitt 

avser därför för att redogöra för de metoder som har använts för att motverka dessa risker och 

säkerställa tillförlitligheten för denna undersökning. 
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Då intervjuerna med kunderna skedde i en situation där de var upptagna med att handla kan det 

tänkas att deltagandet i intervjuerna kan ha upplevts stressfullt för respondenterna. Det kan 

tänkas att de som tackade ja till att delta ville ställa upp för att vara snälla men samtidigt 

upplevde att de ville att intervjun skulle gå snabbt. Det är därför viktigt att reflektera över hur 

detta kan ha påverkat omfattningen och djupet av deras svar. Respondenterna kanske har åsikter 

och tankar som inte framkom då de istället fokuserade på tidsåtgången av intervjun. Antalet 

intervjuer kan även ha bidragit till risken att resultatet inte är representativt för verkligheten, 

vilket är värt att ta hänsyn till. I denna studie är det endast ett företag som varit 

undersökningsobjekt vilket även det är värt att beakta.  

 

Intervjuerna skedde som tidigare nämnt med presschef och tillförordnad hållbarhetschef via 

mail, vilket kan ha gett upphov till konsekvenser gällande de svar intervjun resulterade i. Att 

respondenterna fick frågorna via denna kanal gör att de noga kunde tänka genom sina svar och 

vad som är gynnsamt för de själva och företaget att svara snarare än kanske deras egna spontana 

tankar. Detta kan ha lett till att svaren inte representerar hela sanna bilden då de kunnat 

kontrollera svaren innan de skickade tillbaka dem. En annan konsekvens av denna typ av 

intervjumetod är att det inte går att utläsa vad respondenterna själva kan och vad de skaffat sig 

mer information kring innan de svarade på en fråga. Ett exempel på detta är då de i intervjun 

vid ett par tillfällen hänvisade till hållbarhetsredovisningen, vid en fysisk intervju skulle det 

gått att utläsa vilka områden de hade kunskap om huruvida de kunde svara på en fråga eller ej.  

 

3.4.1 Problematik under processen 

Trots att Lidl var de som från början uppgav en önskan om att undersöka deras hållbarhetsarbete 

har kommunikationen med företrädarna för företaget upplevts vara av svag karaktär. Vid första 

mail som skickades tog det endast en dag att få svar från Lidl, sedan dess har kontakten varit 

desto mer komplicerad då det i genomsnitt tagit tio dagar för svar. Det uppstod även 

problematik då hållbarhetschefen byttes ut mot tillförordnad hållbarhetschef. Först hänvisades 

vi till en person som istället för att svara på vårt mail hänvisade vidare genom att vidarebefordra 

mailet till den tillförordnade hållbarhetschefen som svarade istället. Detta har medfört att det 

har tagit längre tid att få information och tillgång till empiri vilket har bidragit till att studien 

inte kunnat utföras i den takt som författarna önskat. Detta kan tänkas ha påverkat djupet av 

undersökningen som utförts då tidsaspekten påverkats. 
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Vi hade slutit en överenskommelse med hållbarhetschefen om fysisk intervju med både 

hållbarhetschefen och sverige-chefen för Lidl. Detta hade inte kommunicerats till den 

tillförordnade hållbarhetschefen som tog över ansvaret. Hen uppgav att fysisk intervju inte var 

möjligt på grund av tidsbrist och förklarade att intervjun behövde ske via mail för att vi skulle 

kunna få svar på våra frågor. Detta gjorde att vi inte fick tillgång till den empiri som var tänkt 

från början. Empirin vi fick kan tänkas var planerad och formad på ett vis för att förmedla en 

viss bestämd bild av hur de vill uppfattas som företag. Detta kan ställas i relation mot den 

information som kan framkomma vid en fysisk intervju där formuleringen på svaren inte kan 

planeras lika noggrant utan uppstår mer spontant. Det kan därför tänkas att det vid en fysisk 

intervju skulle kunna ha lagts fokus på andra frågor och att svaren hade kunnat representera 

verkligheten tydligare då de inte har planerats på samma sätt. Vidare hade en fysisk intervju 

gett möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor och förklara de oklarheter som respondenterna 

upplevde kring vissa frågor. Istället utfördes dessa förtydliganden via ett uppföljningsmail som 

respondenterna valde att inte svara på. Det gjorde att information kring en del av frågorna till 

undersökningen gick förlorad och kan därmed ha påverkat studiens utgång. 

 

3.4.2 Trovärdighet 

Resultatet i denna studie kan till viss mån härledas från författarnas egna tolkningar. 

Trovärdigheten blir därmed av vikt att beakta då en liknande studie som utförs av personer som 

gjort andra slags val hade kunnat generera ett annat resultat. Våra tolkningar har dock varit 

väsentliga för att studien kunnat utföras. Vi har tagit hänsyn till detta och varit medvetna om 

att våra tidigare erfarenheter påverkar analysarbetet. Vår subjektiva uppfattning har vi försökt 

tona ner, exempelvis genom att följa riktlinjerna i en modell för hur en analys genomförs. 

Transparens genom studien har även varit viktigt för trovärdigheten, vilket har åstadkommits 

genom en detaljerad och tydlig redogörelse för tillvägagångssättet för utförandet av studien i 

metodkapitlet.  

  

Den institutionella teorin är en väletablerad teori som är vanligt förekommande inom liknande 

forskningsområden och användningen av den har stärkt studiens trovärdighet. Vid valet av teori 

undersöktes olika alternativ för teorier och vilka resultat och konsekvenser de olika teorierna 

kan generera. Några exempel på teorier vi funderade över var legitimitetsteori, olika 

beslutsteorier samt intressentteorin.  Vi kom sedan fram till att den institutionella teorin var 

mest lämpad för denna studie då den studerar organisationer i en institutionell omgivning. 
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Artiklar har sökts utifrån Abs Journal Guide där det redovisas tidskrifter som är granskade och 

godkända av andra forskare samt med högt antal citeringar. Det har även sökts artiklar via 

plattformen Primo där artiklar har sökts med filtrering för granskning av andra forskare samt 

företagsekonomiska journaler. Informationen som har hittats via dessa artiklar har sedan 

använts till att bygga problematiseringen och sedermera även till att skapa det teoretiska 

ramverket.  

  

Lincoln och Guba (1985) benämner trovärdighet och äkthet som två kriterier för att bedöma 

kvalitativ forskning. Inom trovärdighet ingår tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse. Tillförlitlighet innebär hur accepterad studien är i andras ögon. Den här studien har 

delgett resultaten av studien till de som varit delaktiga i den. Överförbarhet handlar om hur 

resultatet kan överföras till andra sammanhang. Studien har i och med detta kriteriet fokuserat 

på djupet snarare än kvantiteten och att göra utförliga beskrivningar och redovisningar. 

Pålitlighet innebär att anta ett kritiskt synsätt, i det steget har externa parter varit inblandade, en 

handledare, bisittande handledare samt tre andra grupper av uppsatsskrivande studenter har 

granskat och gett feedback under studiens gång. Studien har då återkoppling ur olika synvinklar 

vilket även det har minskat subjektiviteten och ökat pålitligheten. Bekräftelse beskriver att de 

egna personliga åsikterna inte ska påverka studien och dess resultat medvetet. Studien har 

därmed fört en diskussion kring till vilken grad det går att fastställa studiens resultat, samt vilka 

konsekvenser olika val och metoder har medfört.  

  

Äkthet som var Lincoln och Gubas (1985) andra kriterium innehåller mer generella 

diskussioner kring forskningens konsekvenser. Att ge en rättvis bild är ett kriterium inom äkthet 

som betyder att forskningen ska spegla de uppfattningar som finns inom det studerade ämnet. 

Denna studie har hanterat detta kriterium genom att välja ut respondenter med olika befattningar 

och på så sätt se studien utifrån flera perspektiv. Det kan tänkas att detta kriterium skulle kunna 

stärkts ytterligare genom att granska flera olika butiker inom det valda företaget eller ett helt 

annat företag. Detta skulle kunna gett mer belägg till studien och visa flera aspekter av 

undersökningen. Dock har det gjorts ett val för denna studie att avgränsa sig från dessa 

perspektiv då det funnits en begränsning i form av en bestämd tidshorisont.  
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4. Empiri 

 
I detta kapitel presenteras insamlade data som består av information inhämtad vid intervjuer 

med anställda inom Lidl vilka utgörs av hållbarhetschef, presschef och tillförordnad 

hållbarhetschef, trainee, butikschef och butikssäljare. Vidare redogörs för kundernas svar 

gällande deras uppfattning om Lidl och hållbarhet. 

 
 

4.1 Hållbarhetschef (Föräldraledig) 

Respondenten har rollen hållbarhetschef inom Lidl och utgjorde den initiala kontaktpersonen 

vid uppstarten av studien. Hen uppgav sig vara relativt nyanställd och förklarade att företaget 

eftersökte kunskap kring välgörenhetsengagemang då företagets hållbarhetsarbete var under 

utveckling. Vid en google-sökning som gjordes för att förstå hur hållbarhetsarbetet tidigare sett 

ut framkom det information att respondenten haft denna position inom företaget mindre än ett 

år. Det uppkom samtidigt information kring tidigare hållbarhetschefer där det framgick att 

företrädaren till nuvarande hållbarhetschef inom Lidl hade haft den titeln i ett år och fyra 

månader. Vid första kontakt beskrev hen Lidls nuvarande välgörenhetsinitiativ där pengar 

doneras till Barncancerfonden och tycker att det är positivt att Lidl är med och bidrar till ett 

välgörande ändamål. Samtidigt ser inte respondenten en riktigt tydlig koppling mellan 

Barncancerfonden och Lidls verksamhet. Hen uttrycker en önskan om att starta ett 

välgörenhetsinitiativ som tydligare kan relateras till verksamheten och på så sätt gynna Lidl 

samt mottagaren och beskriver en brist om kunskap för vad detta skulle kunna vara och hur det 

bör gå till.  

 

Ett tidigare välgörenhetsinitiativ respondenten beskriver är höjningen av priset på plastpåsar 

där överskottet ska skänkas till välgörenhet. Hen förklarar då att det känns bra att bidra med 

pengar till välgörenhet återigen, men att det samtidigt är tråkigt att det säljs så många plastpåsar. 

När priset höjdes kunde de inte se en markant skillnad i försäljningen av plastpåsar. 

Anledningen till initiativet förklarar respondenten vara att stärka varumärket samtidigt som det 

ska skapa nytta för kunden, eftersom det är de som har bidragit med pengarna. Respondenten 

var själv inte med och införde initiativet och har därför svårt att svara vid frågan om hur det har 
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resonerats för att koppla ett välgörande ändamål till plastpåseförsäljningen i syfte till att 

förminska plastpåseförbrukningen. 

 
“Det är ju någonting som kommer, där vi hoppas att det kommer bidra till att det stärker vårt 

varumärke, att dela ut dom här pengarna, men det är ju inte syftet till varför vi gör det. Utan där vill 

vi välja ut, projekt som, det är kundernas pengar som vi delar ut, så där vill vi ringa in projekt som 

blir en nytta till kunden.” 

 

Det finns ett ramverk för hur Lidl har arbetat sedan tidigare men respondenten förklarar att det 

kan upplevas som att denna inte har en tydlig vision och målsättningar. Hen förklarar vidare att 

Lidl därmed omarbetar sin hållbarhetsstrategi i dagsläget.   

 

4.2 Presschef och tillförordnad hållbarhetschef 

Respondenterna arbetar som pressansvarig samt tillförordnad hållbarhetschef. Vid samma 

google-sökning som gjordes för hållbarhetschefen upptäcktes att den tillförordnade 

hållbarhetschefens anställningstid inom Lidl uppgick till åtta månader. Under denna tid har hen 

haft rollen som hållbarhetsstateg innan hen blev tillsatt som tillförordnad hållbarhetschef.  

  

Den tillförordnade hållbarhetschefen svarade på frågorna tillsammans med presschefen och 

hänvisade till hållbarhetsrapporten vid behov av mer information. Dock svarade de inte på 

samtliga 18 frågor utan uppgav på fyra frågor att de inte förstod vad som menades och fem av 

svaren på frågorna var kortfattade svar. Exempel på detta redovisas nedan:  

 

Fråga 6: Hur uppfattar du skillnad i lagar och regler gällande hållbarhet som ni måste anpassa 

er efter?  

“Förstår inte frågan.”  

 

Fråga 12: Hur tror ni konkurrenternas hållbarhetsarbete påverkar er verksamhet?  

 

“Positivt - alltid bra med utmanare.”  
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De uppgav även att om vi ville ha förtydligande av vissa frågor skulle vi återkomma, vilket vi 

gjorde och hörde av oss igen med förtydligande av de frågor de inte förstod samt förklaring av 

de frågor där vi eftersökte ett mer utförligt svar. Detta mail återkom de aldrig med svar på.  

  

Respondenterna förklarar att Lidl har vuxit och idag är ett livsmedelsföretag att räkna med. De 

upplever att Lidl växer snabbare än konkurrenterna och att deras image förbättras då varumärket 

numera förknippas med hög kvalitet och inte endast låga priser. De förklarar vidare att det som 

har förändrats är att konsumenterna reflekterar mer över vad de handlar och betalar för. I och 

med det fortsätter Lidl att arbeta med sin kommunikation och att lyfta affärsidén "högsta 

kvalitet till bästa pris”.  

  

” Vi har fler kunder än någonsin i våra butiker. När man tittar på YouGovs mätningar har vi 

det senaste året varit bland de starkast växande när det gäller varumärkesstyrka, positiv buzz 

och rekommendation. Dessutom toppar vi listan på varumärken som förbättrat sin ställning 

mest under året när det gäller helhetsintryck hos specifikt kvinnor. ” 

  

Respondenterna förklarar vidare att det har hänt väldigt mycket kring Lidls hållbarhetsarbete 

med tanke på den korta tid de funnits på den svenska marknaden. Områden de är speciellt stolta 

över är deras arbete med fastigheter och logistik där de anser att de utmärker sig från 

konkurrenterna. För att nå deras finansiella och hållbarhetsrelaterade mål arbetar de efter en 

agenda som innehåller områdena digitalisering, sortimentsutveckling, butiksutveckling, 

medarbetarutveckling samt kommunikation. 

  

” I förhållande till vår korta närvaro (15 år) på den svenska marknaden så har det hänt 

otroligt mycket. [...]Områden där vi helt klart sticker ut är framför allt fastigheter och 

logistik.” 

  

Hållbarhet beskriver de är en stor del av deras verksamhet och att de vill bidra till ett bättre 

samhälle med sitt arbete. De beskriver en upplevelse av en marknad som är under ständig 

utveckling när det gäller hållbarhet. Det finns numera ett stort fokus på klimat, plast och hälsa 

till exempel. 
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” En självklarhet för oss är att bidra till ett mer hållbart samhälle och möjliggöra 

klimatsmart konsumtion.”  

  

Respondenterna beskriver Lidls kunder som mindre engagerade i hållbarhetsaspekterna än den 

allmänna konsumentgruppen. Därför är det få hållbarhetsaspekter som har en positiv påverkan 

på lojaliteten till Lidl för den nuvarande kundgruppen. Lidls hållbarhetsarbete blir därmed 

viktigare i arbetet för att locka nya kunder och mindre relevant i arbetet med relationen till de 

redan existerande kunderna. Mänskliga rättigheter, djurvälfärd, hälsa och säkerhet hos 

leverantörer är ämnena inom hållbarhet som Lidl ser att deras befintliga kunder tycker är viktiga 

frågor.  

  

” Generellt är det få hållbarhetsaspekter som har en positiv påverkan på lojaliteten till Lidl. 

Våra analyser visar istället att hållbarhetsaspekterna i större utsträckning är viktiga för icke-

/lågfrekventa Lidl kunder. ” 

  

Respondenterna ser också ett ökat fokus på hälsa, intresset för mat har ökat och konsumenterna 

vill ha mer information kring hur den framställs och varifrån den kommer. Efterfrågan av 

ekologiskt och andra hållbarhetsmärkningar som exempelvis etiska märkningar fortsätter att 

öka. De upplever att människor har mer riktlinjer för vad de äter idag och tar upp gluten, laktos, 

vegetariskt och socker som andra exempel.  

  

Det är Sverigechefen som har det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet i verksamheten 

förklarar respondenterna. Sedan har denne delegerat ansvaret vidare till olika avdelningar 

passande för de olika områdena. Det finns också ett hållbarhetsråd för varje avdelning för att 

säkerställa hög kvalitet och ett bra genomfört arbete samt att sverigechefen får rapporter från 

hållbarhetschefen. De har en ansvarsmodell som utgår från den egna verksamheten och som 

fokuserar på de områden där de känner att det finns möjlighet för Lidl att påverka.  

  

” Ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet är Sverigechefen. Ansvaret är delegerat till 

respektive direktör för avdelningarna Inköp & Marknad, Försäljning, HR, Fastighet, 

Administration. ” 
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Inom hållbarhet upplevs tryck från kunder, medarbetare, affärspartners, politiker, myndigheter 

och andra påverkansorganisationer. Respondenterna tycker det är positivt med konkurrenternas 

tryck gällande hållbarhet då det utmanar dem. Däremot upplevs inte tryck gällande 

välgörenhetsinitiativ som alls lika omfattande.  

  

Respondenterna ser deras hållbarhetsarbete som ett måste för att kunna fortsätta växa på den 

svenska marknaden. De upplever att de svenska konsumenterna väljer de företag som tar 

hänsyn till dessa utmaningar och har ett utvecklat arbete för det. Kommunikation anser Lidl 

vara viktig för att kunna påverka andra att välja ett mer hållbart alternativ. Ett exempel på det 

är plastpåsarna som de höjde priset på för att dels minska konsumtionen av dem men också i 

syfte att påpeka dess negativa påverkan.  

  

”Att ta ansvar för klimatet och fokusera på hållbarhet är avgörande för att vi ska kunna 

fortsätta växa i Sverige. Svenska konsumenter föredrar företag som tar dessa frågor på allvar 

och gör något för att minska de utmaningar som vi står inför.” 

 

Respondenterna tror att utvecklingen av hållbarhet på marknaden kommer fortsätta. De 

beskriver att hållbarhet redan haft stort genomslag på flera olika fronter. Det beskrivs en 

upplevelse av förväntningar från näringslivet och dagligvaruhandeln gällande ansvarstagande i 

arbetet mot ett mer hållbart samhälle och att lösa de utmaningar som finns. De ser att 

konsumtionsvanorna förändras och bekvämlighet är en faktor som ligger högt upp bland 

konsumenternas prioriteringar.  

  

” Hållbarhet har minst sagt slagit igenom på bred front. Alla sektorer, inklusive näringslivet 

och dagligvaruhandeln, förväntas ta stort ansvar och bidra till att lösa de utmaningar som 

samhället står inför. ” 

 

4.3 Trainee 

Respondenten är trainee på Lidl och är i slutskedet av det ett år långa trainee-programmet, med 

inriktning på försäljning och management, som kommer resultera i att respondenten blir 

distriktschef. Hen upplever Lidls varumärke som en spegling av deras erbjudande, vilket är: 

varor av hög kvalitet som inte ska kosta onödigt mycket. Vid beskrivning av positioneringen 

av Lidls varumärke i relation till konkurrenterna lägger traineen vikt vid kombinationen av låga 
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priser och hög kvalitet. Hade Lidl endast använt priset som konkurrenskraft hade de inte kunnat 

leverera en hög kvalitet. Att leverera en hög kvalitet ger Lidl möjlighet att även konkurrera med 

konkurrenter som är högre prissatta och därmed inte kategoriseras som endast 

lågprisvarumärke.  

 

“Om vi bara hade positionerat oss genom prissättning så hade vi inte kunnat levererat en 

kvalitet som vi gör idag. Så där har vi, jag skulle säga att vi har en slags växelverkan där 

emellan.”  

 

Traineen beskriver en upplevelse av att Lidl har tagit en ledande roll på marknaden som 

konkurrenterna sedan har uppmärksammat och börjat imitera för att försöka matcha Lidls 

erbjudande. Hen beskriver ett exempel där Coop har ändrat sina marknadsföringsstrategier för 

att likna Lidls varumärke som har fokus på hög kvalitet till lågt pris. Detta visade sig genom en 

förändring av Coops prisskyltar där färgen på siffrorna ändrades till röd för att lägga mer fokus 

på det låga priset. Hen anger att detta är en ny inriktning för Coop vilket har bidragit till en 

upplevelse av att konkurrenterna försöker matcha Lidl konkurrensmässigt, snarare än tvärtom. 

Hen anger att konsumenterna på den svenska marknaden uppskattar de varor och den kvalitet 

som Lidl erbjuder och de har nu märkt att konkurrenterna i dessa aspekter går mot Lidls håll. 

Det gäller även för hållbarhetsfrågor där traineen uppger att Lidl anstränger sig för att ligga i 

framkant. 

 

I sitt arbete med upprätthållandet av legitimitet till varumärket anger traineen att Lidl anstränger 

sig för att vara transparenta. Genom att presentera information om hur Lidl arbetar hållbart via 

olika kanaler som till exempel broschyrer, kundtjänst, hållbarhetsredovisning samt sociala 

medier kan de bemöta frågor och eventuell kritik. Respondenten anger att det ger möjlighet till 

att skapa legitimitet. Inom livsmedelsbranschen upplevs trycket på ansvarstagande inom CSR 

och hållbarhet som högt. Kunderna beskrivs som väldigt medvetna och ifrågasättande gällande 

ursprunget av köttprodukter och det finns även högre krav på variation inom det ekologiska 

utbudet. Det förklaras att kunderna som väljer Lidl inte bara gör det på grund av priset, utan att 

det beror på kvaliteten av varorna som erbjuds och även intresset för hållbarhetsfrågor. I 

längden är hållbarhetsorienteringen av stor vikt för Lidls konkurrenskraft och för anseendet 

utåt.  
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“Många kunder som handlar hos oss är ganska medvetna om varor och hållbarhet och 

kvalitet och kan ifrågasätta ganska mycket. Mer än vad man tror. Folk kommer inte till oss 

bara för att det är billigt utan dom kommer till oss för att man vet att vi har bra saker.” 

 

Traineen är väl påläst om de hållbarhetssatsningar som görs inom Lidls verksamhet och 

beskriver tre stycken huvudsakliga områden som de fokuserar på; avfall, energiförbrukning och 

utsläpp från transporter. För matavfallet har det tillsatts åtgärder där produkter som fortfarande 

är brukbara doneras till stadsmissioner i vissa städer. Det finns även rutiner där den mat som 

slängs i största möjliga mån går till produktion av biogas. Gällande energiförbrukning görs 

satsningar för att utveckla användning av mer förnyelsebar energi och alla butiker är certifierade 

enligt energistandarden ISO 5001. I försök att minska sina utsläpp från transporter läggs stor 

ansträngning på att planera rutterna och optimera packningen i lastbilarna. Utöver dessa 

ansträngningar som syftar till att minska den påverkan som förekommer så är produktutbudet 

ett stort område som Lidl arbetar med för att bidra till hållbarhet. Exempel på dessa 

ansträngningar som traineen tar upp är: all fisk som säljs är msc-certifierat, ekologiska 

sortimentet har växt otroligt och fortsätter att öka, alla blommor som säljs är fairtrade-märkta 

och alla ägg kommer från frigående höns. För alla produktområden är det även viktigt att kunna 

erbjuda svenska och närproducerade varor. 

 

“Vi har ju sen vårt ekologiska sortiment som är outrageous(skandalöst) stort, jag vet inte hur 

många artiklar det ökas med men det måste vara väldigt många procent de senaste två åren 

och det ökar jättemycket. Om man går ut på en Lidl butik och så kollar man efter prisskyltar 

så ser man att om dom är gröna så betyder det att det är en ny artikel och jag skulle nog säga 

att 80 procent är inom det ekologiska sortimentet så vi pumpar ut ekologiskt märkta 

produkter.” 

 

För att förmedla ansvaret och öka medvetenheten inom verksamheten kommer traineen, i sin 

framtida roll som distriktschef, behöva hitta sätt att filtrera informationen och kommunicera det 

på bästa sätt så att även butiksmedarbetarna har kunskap om och förstår det hållbarhetsarbete 

som Lidl arbetar med. Om hen i rollen som distriktschef håller sig medveten om vilka riktningar 

som hållbarhetsarbetet ska gå kommer hen kunna förmedla det till medarbetarna. Om det inte 

finns rutiner som säkerställer kunskap och medvetenhet om hur arbetet ska gå till, skapas risk 

för att missar sker. För att säkerställa detta och motverka dessa kunskapshål så använder sig 
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Lidl av vissa verktyg och åtgärder. Traineen berättar om Lidls app för medarbetare där nyheter 

och viktig information publiceras. Enligt respondentens minne så tror hen att det finns en flik 

på appen som heter Hållbarhet där medarbetarna kan ta del av information kring 

hållbarhetsarbetet som sker i verksamheten. Hen beskriver även att det finns en dator i varje 

butik där medarbetarna har möjlighet att ta del av nyheter och utbildningar. I början av varje 

anställning finns det vissa utbildningar som är obligatoriska för medarbetarna att utföra och 

därefter finns även vissa utbildningar som medarbetarna får utföra vid eget intresse. I 

utbildningarna lärs det ut varför vissa rutiner finns på plats och hur det påverkar 

hållbarhetsarbetet. 

  

Medvetenheten kring hållbarhet och CSR hos kunderna upplevs som varierad. En del är väldigt 

pålästa inom olika certifieringar och vilka leverantörer som är tvivelaktiga. Det kan skilja sig 

beroende på kundgrupp och mellan olika butiker, trots det vill traineen framföra att det finns en 

stor grupp av kunder som ställer höga krav och ifrågasätter produktutbudet. 

  

” Det är ju, jag tror hela skaran blir mer medvetna om vad de lägger i kundvagnen och 

kanske väljer bort det som man vet inte är så bra. Så jag skulle säga att det ökar. Trycket 

ökar.” 

  

Utöver kundernas krav måste Lidl även förhålla sig till vissa certifieringsstandarder. Traineen 

nämner standarden ISO-5001 som exempel på ett upplevt krav på ansträngningar inom 

hållbarhet som Lidl måste anpassa sig efter. Vidare upplevs även att konkurrenternas satsningar 

inom hållbarhet påverkar Lidls engagemang, då de måste följa utvecklingen för att inte halka 

efter. Dock vill hen poängtera att allt som marknadsförs som hållbart inte nödvändigtvis håller 

en hög kvalitet. Liknande resonemang gäller för produkter som är producerade i Sverige, då 

hen framför att dessa inte nödvändigtvis behöver vara av högre kvalitet än de som är 

producerade i utlandet. Genom särskilda processer försöker Lidl granska och göra 

övervägningar för vilka varor som går in i sortimentet för att upprätthålla kvalitet och ligga i 

framkant. 
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”Om vi märker att våra konkurrenter är mer, visar ännu mer engagemang och levererar ännu 

mer ekologiska produkter och mera fairtrade-märkta produkter kommer vi nog definitivt 

avancera i det och försöka parera. Det är ju som sagt en väldigt viktig fråga i vårt samhälle 

och vi vill ju definitivt inte hamna efter.” 

  

I framtiden tror traineen att ekologiskt kommer ta allt större plats och kanske till och med ersätta 

så att hela sortimentet kommer att vara ekologiskt. Hen menar att bara för att produkterna är 

ekologiska så ska de inte behöva kosta mer och på grund av hur marknaden utvecklar sig inom 

hållbarhet så tror hen att priserna kommer att regleras därefter så att fler konsumenter kommer 

ha råd att köpa det. 

 

4.4 Butikschef 

Butikschefen har arbetat på Lidl i ca tre och ett halvt år och beskriver Lidls varumärke med att 

de jobbar efter riktlinjen “hög kvalitet till lågt pris”. Hen nämner att de får dagliga leveranser 

av frukt och grönt som ett exempel på att de har mycket fokus på kvaliteten. När respondenten 

förklarar Lidls positionering på marknaden i relation till konkurrenterna, så beskrivs det att Lidl 

tar allt större plats och att ekologiska samt svenska produkter har hamnat mer i fokus. 

  

Respondenten anser att det är svårt att beskriva Lidls roll i förhållande till sina intressenter 

utöver sina kunder. Hen har inte kunskap om det området och förklarar att det istället är de 

högre uppsatta i organisationen som har ansvar och arbetar med de frågorna. Dock 

upplever butikschefen tydliga önskemål gällande produktsortimentet och när det saknas en viss 

vara enligt kunderna. 

  

 “Det är kanske också en lite för svår fråga för min del. Eftersom det är så centralt, 

leverantörer och sånt, allt sker ju liksom från vårt lager. ” 

 

Butikschefen beskriver att Lidls kundgrupp kan variera mellan butiker. Respondenten har själv 

arbetat i olika butiker och menar att kundernas preferenser kan skilja sig mellan butiker då till 

exempel vissa fokuserar mer på priset och andra mer på det ekologiska sortimentet. Hen 

upplever därmed en skillnad i vad kunderna efterfrågar och anger ett antagande om att butikens 

placering kan vara en påverkande faktor till detta. Sedan respondenten började arbeta på Lidl 

har en förändring skett i utbudet av ekologiska varor då de numera tar in nya ekologiska 
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produkter regelbundet och hen menar att det är kopplat till en ökad efterfrågan hos kunderna. I 

den nuvarande butiken respondenten arbetar i är det mer fokus på ekologiska produkter och 

respondenten tror att trots ett lägre fokus i vissa butiker är Lidls kunder överlag intresserade av 

hållbarhet då det är ett aktuellt ämne.  

  

“Så jag tror det är lite butiksspecifikt. Men rent allmänt tror jag att det ja, det är ju ett hett 

ämne så jag tror att folk är intresserade av och att kunden vill ha mer och mer skulle jag 

säga.” 

  

“Ja men just den där ekogrejen har ju blivit mer och mer. Just den ekogrejen har ju blivit 

mycket stort fokus tror jag, sen jag började och det har jag ju märkt själv. “ 

  

Respondenten anser att Lidl som verksamhet arbetar mycket med hållbarhet och lösningar för 

att verksamheten ska vara mer miljövänlig. Hen nämner att de arbetar mycket med transporter, 

att fylla lastbilarna till maximal kapacitet och att de även skickar med saker tillbaka med 

lastbilen så att den inte går onödan. Det finns en person som arbetar enbart med transporterna 

och de har även ett system som de använder sig av så att även närliggande butiker samarbetar 

vid leveranser. Butikschefen beskriver att de hela tiden tänker resursmedvetet när det kommer 

till hållbarhet i verksamheten. De försöker alltid beställa och baka rätt mängd så de inte behöver 

slänga varor i onödan. Hen beskriver även att de är noga med att sortera sitt avfall.  

  

“Lidl i sig jobbar ju ganska mycket med om man tänker hållbarhet alltså rent miljömässigt. 

Då kanske vi jobbar mycket med istället för att köra tomma lastbilar till exempel till 

butikerna, att man liksom försöker fylla dom. Alltså, fler butiker som är i närheten för att 

kunna få att man fyller upp med varor så att man liksom inte åker med luft fram och tillbaka 

hela tiden i onödan.”  

  

I arbete med att skapa legitimitet beskriver respondenten att det är viktigt att de inte beställer 

för mycket varor och då riskerar att slänga dessa. Detta kopplas sedan till att de alltid försöker 

överträffa kundens förväntningar vilket utgör en stor del av Lidls varumärke. Störst vikt läggs 

på kvaliteten i butiken och på produkterna som säljs för att skapa legitimitet till varumärket. 

Respondenten förklarar att i de större städerna exempelvis Stockholm har de samarbete med 

företaget Allwin. Det är ett företag som hämtar mat som går att använda fastän det inte går att 
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sälja i butik, ett exempel tas upp där det är ett flerpack äpplen och det endast är ett äpple av de 

sex stycken som är dåligt och då tar Allwin hand om paketet så att de resterande äpplena går 

till någon form av nytta. Detta är dock något som inte finns i de mindre städerna. Vidare 

förklaras inte vad som händer med de produkter som inte uppfyller kvalitetskraven i butikerna 

som inte ligger i storstäder mer än att de tas ur försäljning och ut på lagret.  

  

“Sen jobbar vi ju mycket med som Stockholmsbutikerna Allwin som jag nämnde innan, att till 

exempel hemlösa får mat.”  

 

Respondenten beskriver att det finns vissa lagar och regler som de behöver anpassa sig efter. 

Hen tar då upp ett exempel där Lidl slutade sälja engångsartiklar av plast, men är lite osäker på 

om de började med det innan eller efter det blev något de var tvungna att förhålla sig till. Hen 

förklarar att de har dragit ner på dessa artiklar, men är osäker på om det kan finnas någon kvar 

i sortimentet.  

  

“Ja det kanske vi började med det innan det blev en regel med det här med plast alltså 

engångsartiklar och sånt. Nu har ju det verkligen, ja och det har ju vi slutat med för ett bra 

tag sedan. Nu kanske det finns något kvar men det har vi ju dragit ner på, och inga bestick 

och sådana där grejer, allt ska försvinna, de är ju en sån typisk grej som jag kanske tänker på 

som har blivit förändrad.”  

  

Konkurrenternas hållbarhetsarbete upplever respondenten påverkar Lidl ganska mycket. Hen 

anser återigen att den frågan kanske är lite svår för en person med befattningen butikschef då 

mycket sker centralt. Respondenten tror att om en konkurrent gör på ett visst sätt som 

uppskattas kommer de troligtvis efterlikna det.  

  

“Ja men det finns, det tror jag påverkar ganska mycket. Sen vet man ju kanske inte alltid allt 

alla konkurrenter gör och hur de jobbar, men det är nog mycket. Säg att ett företag skulle 

göra på ett visst sätt och att det uppskattas mycket, då är det nog ganska stor risk att vi också 

kommer säkert skulle göra det, skulle jag tro. Men det är också en lite halvsvår fråga för mig. 

Mycket sker ju centralt.” 
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Lidls hållbarhetsarbete anser respondenten är stort och beskriver att de arbetar med nya 

satsningar. De försöker optimera verksamheten och hen har uppmärksammat det mer på senare 

tid. Hållbarhet är en stor del av verksamheten vilket respondenten kopplar till att det är ett ämne 

som är aktuellt och viktigare nu än det var tidigare. Som ett resultat av detta får Lidl som företag 

mer press från samhället att vara hållbara och leverera ekologiska produkter i större omfattning. 

Som en åtgärd för att uppnå detta har de höjt priset på plastpåsarna och priset på de ekologiska 

produkterna har sänkts.  

  

 “Jag tror att den är ganska inne i samhället idag. Alltså det är ju betydligt mer viktigt nu än 

det var tidigare och jag tror även att företagen, alltså vi som jobbar med dem här, som är 

liksom dagligvaruhandel, vi får nog mer press från samhället att leverera mer eko och sådana 

grejer. Och göra rätt för oss kan man säga. Det tror jag.” 

  

Trots att priset på plastpåsarna höjdes är det fortfarande många kunder som väljer den vid 

kassan. Respondenten tror att det kan bero på en vana som kunderna har, de köper en plastpåse 

och sedan använder de den hemma som soppåse. Respondenten brukar berätta för kunderna att 

papperskassen är enklare att bära varorna i och att den dessutom är billigare och då är det många 

som brukar ta papperskassen istället. Hen upplever att det har blivit en skillnad sedan de fick in 

en mindre papperskasse då kunden nu har två alternativ av storlek på papperskassarna. De har 

även små lappar med information om de olika alternativen vid kassorna.  

  

“Jag tror att just plastpåsar, det är en vana att många är såhär ‘Jag köper en plastpåse för 

att jag ska kunna ha den till mina sopor hemma.’ En sån klassisk grej.” 

  

I framtiden tror respondenten att det kommer bli betydligt mer fokus på hållbarhet på alla 

fronter. Det ska vara miljövänligt och rättvist för alla och att det är bra säger hen. Det har skett 

en stor förändring sedan respondenten började arbeta på Lidl och det var bara för några år sedan.  

 

“Jag tror att det kommer vara betydligt mer, alltså ännu mer, på allt nästan. Jag tänker mig 

alltså, det är ju så himla mycket med miljön och sen eko, det ska vara rättvist alltså för alla. 

Det är ju superbra liksom.” 
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4.5 Butikssäljare 

Respondenten är anställd som butikssäljare på Lidl sedan snart tre år tillbaka. Hen beskriver sin 

upplevelse av Lidls varumärke utåt mot allmänheten som främst fokuserat på att erbjuda varor 

till ett fördelaktigt pris. Även i förhållande till konkurrenterna upplever respondenten att Lidl 

är prisorienterade i sitt erbjudande som konkurrenskraft. Respondenten uppfattar det som att 

Lidls varumärke är under utveckling och börjar bli allt mer inriktad på att erbjuda ett sortiment 

som innehåller fler ekologiska och närproducerade varor. Det beskrivs att sortimentet tidigare 

bestod till större del av utländska märken och att allt fler svenska varor nu har börjat tas in. 

Fortsättningsvis beskriver hen en uppfattning om att Lidl lider av att potentiella kunder och 

allmänheten har en förutfattad mening om företaget, vilket respondenten tillkännager att hen 

själv också hade innan hen började arbeta på Lidl.  

 

“Dom är mycket för bra mat för billiga priser. Eller det behöver inte vara onödigt högt pris, 

eller dyra priser är olidligt. Så det är väl det utåt sett, sen vet jag inte hur bra genomslag det 

har för att det... Jag tror att det är många som har en annan bild av Lidl innan man har varit 

där. För det vet jag att jag hade innan jag började jobba.” 

 

Respondenten berättar om ett utbildningsprogram för de som börjar arbeta inom Lidl för att lära 

ut vissa tillvägagångssätt och rutiner som ska användas av alla för att upprätthålla legitimitet 

till varumärket. Det är stort fokus på hur varor ska packas upp och placeras på hyllor och hur 

de anställda ska agera mot kunderna. En del av detta arbete består i att placera produkterna efter 

utgångsdatum för att undvika svinn. En annan uppackningsrutin som respondenten beskriver är 

att frukt och grönt ibland omförpackas från till exempel ett nät av apelsiner där endast en har 

blivit härsken så att de övriga apelsinerna kan säljas var för sig i lösvikt istället och på det viset 

minska onödigt svinn. Dock uppges att butikssäljaren inte vet om detta är en bestämd regel och 

policy inom Lidl eller om det skiljer sig butikerna emellan gällande hur de väljer att göra. 

 

Utöver uppackningsrutinerna som är etablerade i butiksarbetet uppger butikssäljaren att hen 

inte har särskilt djup kunskap i Lidls hållbarhetsarbete. Hen har sett en affisch på porten till 

lagret i butiken där det kommunicerades information om Lidls strävan och satsning på att deras 

lastbilar ska drivas av förnyelsebart bränsle. Respondenten har också tidigare uppmärksammat 

en affisch gällande en hållbarhetstävling där de anställda kunde bidra med idéer och 

innovationer och i utbyte ha möjlighet att vinna ett pris. Respondenten konstaterar utifrån detta 
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att det finns en vilja för att engagera sig inom hållbarhet hos Lidl. Emellertid reflekterar 

respondenten över att hen har ett särskilt intresse för hållbarhetsfrågor och därmed kanske 

uppmärksammar och uppfattar engagemanget i högre grad än gemene anställd och anser 

därmed att kommunikationen kring dessa engagemang skulle kunna vara tydligare.  

 

“Sen så tycker jag väl att dom hade kunnat varit bättre på att sprida det till personalen. Sen 

som sagt att jag kanske uppfattat det beror på att jag vet vad det är och så och reagerar på 

det som står på lagerporten. Så engagemanget, det känns som att jag uppfattar det nog som 

stort, men jag är inte säker på att alla mina kollegor skulle hålla med om det. De som inte har 

riktigt samma tankesätt liksom.” 

 

Vid fråga om hur Lidls hållbarhetsstrategi och vision spelar in i respondentens dagliga arbete 

medger butikssäljaren att hen inte är påläst om vad Lidls hållbarhetsstrategi består av. Hen 

förklarar att det är inget som tydligt kommunicerats ut till de anställda eller redogjorts för under 

utbildningen. Dock anges att det finns en dator i butiken som ger tillgång till en intern hemsida 

där de anställda har möjlighet att läsa nyheter och information som delas om Lidls verksamhet.  

 

“Ja jag vet ju inte riktigt vad jag skulle säga att jag vet vad deras hållbarhetsstrategi är. 

Eftersom det inte är inget som är liksom uttalat till oss som arbetar så skulle jag inte säga det 

[...] Ja så jag vet inte riktigt, det är liksom inte kommunicerat ut.” 

 

Butikssäljaren beskriver en medvetenhet gällande två stycken hållbarhetsengagemang inom 

Lidl. Hen anger att produkten tops slutade att säljas under ett tag och att hen hade uppfattat 

anledningen till detta var beroende av miljöaspekten kring plastanvändning. Medarbetaren 

berättar fortsättningsvis att priset på plastpåsarna höjdes för att minska plastpåseförbrukningen. 

När detta sattes i bruk infördes även en ny papperspåse i mindre storlek som var tänkt att 

användas som alternativ till plastpåsarna. Hen upplevde dock att prishöjningen inte 

uppmärksammades av kunderna och att det därmed inte heller påverkade deras köpbeteende. 

Det kommunicerades inte heller till arbetarna som ett aktivt beslut i ledet för Lidls 

hållbarhetsengagemang, utan butikssäljaren upplevde det istället som att det endast kom en 

direktion om att “plastpåsen kostar si och så mycket nu”. 
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Butikssäljaren arbetar i dagsläget i en nyöppnad butik och uppger att flera av kunderna som 

besöker denna butik är nya besökare som börjat handla hos Lidl då butiken ligger nära deras 

bostad. Respondenten upplever att kunderna är mer medvetna gällande ekologiska och 

närodlade varor än tidigare. Däremot har hen själv inte upplevt att det ställs specifika krav på 

butiken och dess ansvarstagande gällande hållbarhet och sociala frågor. Medvetenheten tar 

istället sig i uttryck genom valet av varor och att allt fler tar med sig egen kasse hemifrån. 

Respondenten reflekterade över en upplevd skillnad mellan de två butiker som hen arbetat i. 

Hen uppger att kundkretsen för den nya butiken upplevs som mer medveten gällande hållbara 

val av varor. Vidare har respondenten märkt att flera av besökarna som inte haft Lidl som sin 

primära livsmedelsbutik tidigare ofta blir positivt överraskade av utbudet och att det går att hitta 

samma produkter som på andra butiker men till ett bättre pris.  

 

“Nu i nya butiken är det nog många som inte haft Lidl som sin go-to affär, men det är ganska 

mycket lägenhetshus så då har det nog blivit många som kommit och säger ‘Oj, det finns ju 

varor som man kan köpa här!’ så stannar dom kvar.” 

 

Butikssäljaren upplever att hållbarhet idag har börjat ta väldigt stor plats på marknaden, vidare 

tror hen att hållbart ansvarstagande är något som kommer att fortsätta växa och bli allt viktigare 

inom livsmedelsbranschen ju längre tiden går. Hen tror att alla livsmedelsbutiker kommer 

behöva hålla sig i fas med vad konkurrenterna gör inom alla områden där hållbarhet är 

inkluderat. Hen tror att det kan ha påverkat Lidls engagemang kring hållbarhet då de vill försöka 

hålla sig på samma nivå som konkurrenterna. 

 

“Det känns som att kan Ica och Konsum, eller Coop göra någonting så känns det ju inte som 

att det borde vara omöjligt för Lidl att göra det heller [...] Dom kanske hade tänkt göra det 

ändå, men det blir kanske inte ‘Vi ska göra det här för att ligga i framkant’, utan det blir väl 

för att inte halka efter snarare och att dom därefter kanske gör någonting lite mer för att vara 

i framkant någonstans. Men jag tror att lägsta nivån på hållbarhet pushas upp liksom hela 

tiden.” 

 

Butikssäljaren anser att användning av plastpåsar inte ska ses som en rättighet utan tror att 

försäljningen av dessa kommer att upphöra i framtiden. Hen tror och hoppas på att det kommer 



 

43 

startas branschinitiativ för bland annat plastpåseanvändningen för att uppmana och förmå alla 

aktörer att ta ansvar.  

 

4.6 Kunder 

I denna del presenteras en sammanfattning av de svar som gavs av de 13 kunder som 

intervjuades. När kunderna fick frågan om varför de handlar på Lidl nämnde elva av tretton 

närheten som en av de främsta anledningarna. Det var många som hade Lidl som den närmaste 

butiken och beskrev det därför som ett naturligt val. En annan faktor kunderna nämnde var 

priset, då de ansåg att Lidl har lägre priser än andra butiker och att det är därför de handlar där. 

Frukt och grönt nämnde även en del kunder då de ansåg dessa varor vara fräscha och av god 

kvalitet. Två av de tretton kunderna handlade på Lidl av tillfälligheter, de gick förbi på en 

promenad eller var på väg hem från jobbet.  

 

”Jaa, det är att det är nära, jag bor här tvärs över gatan och sen är det faktiskt att jag gillar 

deras grönsaker och frukt, och bröd. Ja och allting, det är tunga mjöl och varför ska man 

bära det. Ja allt som är tungt är bra att ha såhär nära” 

 

”Ja en stor anledning är ju att vi bor så nära. Och sen tycker väl vi att främst frukt och grönt 

är bra att handla där” 

 

”För att det är billigare och jag bor här” 

 

”Det är ofta ganska billigt, det är väl därför. Också att det är nära.” 

 

Alla intervjuade kunder handlade även på andra livsmedelsbutiker, majoriteten gjorde det för 

att komplettera de varor som Lidl inte hade i sitt sortiment. Kunderna uttryckte att Lidl är extra 

bra på att leverera fräscha varor inom frukt och grönt. Två av respondenterna tyckte det var 

roligt att handla på Lidl för de erbjuder lite annorlunda varor, exempelvis från Tyskland. 

Sortimentet är en annan faktor som är av betydelse för kunderna. Några uttryckte att ett sämre 

sortiment skulle kunna leda till att de slutar handla på Lidl och vissa angav även att de skulle 

handla ännu oftare på Lidl om de fick in mer varor och ett utökat sortiment så att de slapp 

komplettera med varor från andra butiker.  
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"Kanske om, de har ju inte alltid det, mer vanliga typ Arla och lite mer basic(vanliga) grejer” 

 

”Jaa, sortimentet, varje gång man handlar här så saknas det ju någonting och man åker ju 

inte hit för att veckohandla” 

 

”Jaa, de är väl lite roligare sortiment kanske. Framförallt såna grejer som man kanske inte 

förväntar sig, det är kul” 

 

”Det är mycket, lite roligare grejer, det är billigt, lite utländskt. Mer än Ica som bara har det 

vanliga. Lite roligare grejer, dom har bra bageri också” 

 

Majoriteten av kunderna uppger att de inte har koll på Lidls hållbarhetsarbete. En av kunderna 

tar upp miljöaspekten som anledning till varför de handlar på Lidl då de inte längre har någon 

bil och Lidl ligger nära. En annan kund nämner att om Lidl var med i en skandal skulle det 

kunna få hen att sluta handla på Lidl. De flesta säger dock att hållbarhetsarbetet hos Lidl inte 

är något de har lagt märke till och att det inte är något särskilt de tänker på.  

 

”Jag vet inte om jag har någon åsikt direkt, men alltså hållbarhetsarbete, som jag sa frukt 

och grönt tycker jag är fräscht som vi handlar där, om det nu har med hållbarhet att göra” 

 

”Ja det skulle väl vara om, om det skulle vara någon bluff med något varuinköp, liksom att 

det skulle vara någon skandal så då” 

 

De kunder som har en uppfattning om Lidls hållbarhetsarbete upplever att Lidl ligger på ungefär 

samma nivå som de andra livsmedelsbutikerna och att det dels kan bero på att det behövs inom 

den branschen idag och dels för att affärsverksamheterna liknar varandra. En del kunder har 

även svårt att jämföra Lidls hållbarhetsarbete med konkurrenternas då de inte har koll på 

konkurrenternas arbete med de frågorna heller. I och med att det är många kunder som inte 

känner till Lidls hållbarhetsarbete blir det även svårt för dem att säga vad de tycker att Lidl bör 

förbättra kring det. 

 

”Ja men de ligger väl ungefär som alla de andra skulle jag tro” 
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”Nej men jag tror att de flesta ligger ungefär samma inom den branschen för att liksom 

kunna möta kundernas förfrågan eller vad man har för krav då” 

 

”Ja men det är väl som sagt ekologiska varor som är någorlunda billiga. Ja men att de säljer 

ut varor som har kort datum som är lite billigare sen att man, är det säkert massa runt 

omkring som jag inte ser då” 

 

Många av kunderna brukar handla ekologiska varor och de tycker att Lidl har ett bra utbud av 

dessa varor. En del förklarar att den sortens varor är billigare hos Lidl än hos konkurrenterna. 

Sju av tretton respondenter uppger att de brukar handla ekologiska varor. De resterande tar inte 

upp ekologiska varor som något de brukar handla och en person är likgiltig till frågan och har 

mer fokus på priset och handlar gärna ekologiskt om det säljs till samma pris som de icke 

ekologiska varorna.  

 

”Ja, jag handlar mer och mer ekologiskt” 

 

”Ja, men de har ju en hel del ekologiska grejer. Just bland det här som jag säger frukt och 

grönt” 

 

”Är det samma pris så försöker jag handla ekologiskt, men annars så, men det är ingenting 

jag känner att jag måste köpa” 

 

Trots att de flesta kunder uppger sig inte ha koll på hur Lidl arbetar med hållbarhet så svarar de 

Ja på frågan om hållbarhet är viktigt för dem i valet av livsmedelsbutik. Det finns dock också 

ett par tillfrågade som säger att andra saker är viktigare och att hållbarhet inte är något de 

prioriterar när de handlar och väljer butik.  

 

”Jag tycker ju såklart att det har jättestor betydelse. Jag tar med mig kassar hemifrån. Den 

här har jag ju tagit så att man försöker ju så” 

 

”Inte sådär jättestor betydelse kan jag inte säga” 
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5. Analys 

 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen som verktyg. Kapitlet är uppdelat utifrån de huvudkategorier som har 

identifierats vid kodning, dessa är Konsumenter, Konkurrenter, Samhällsuppfattning, 

Kommunicerat hållbarhetsengagemang, Kundernas upplevelse av Lidls hållbarhetsarbete 

samt Intern kommunikation och Implementering. I slutet av kapitlet presenteras en 

sammanfattning av analysen som leder över till nästkommande kapitel där det redogörs för 

studiens slutsats och diskussion kring studiens utgång. 

 
 

5.1 Konsumenter, konkurrenter och samhällsuppfattning 

Enligt empirin är det tydligt att livsmedelsbranschen är under förändring då ett allt större fokus 

på hållbarhet har växt fram hos både företaget, de anställda och kunderna. Dock beskrivs en 

uppfattning om en diskrepans gällande hur stort engagemanget för hållbarhet är mellan de egna 

kunderna och den övergripande konsumentgruppen i samhället. Det förklaras att konsumenter 

idag överlag reflekterar över ursprung av produkter och huruvida produktionen ger påverkan 

på miljön och klimatet. Vidare anges en upplevelse om att företaget måste anpassa sin 

verksamhet utefter hållbarhetsaspekter för att behålla en konkurrensmässig position på 

marknaden. Detta kan förklaras av den utveckling av hållbarhet som skett på marknaden där 

det gått från att vara ett frivilligt strategi-koncept (Carroll, 2008) till ett fenomen som alla 

aktörer på marknaden måste ta hänsyn till (Bondy, Moon & Matten, 2012; Wang, et al. 2016). 

Respondenterna inom Lidl beskriver att de påverkas av detta genom sina konkurrenter då de 

måste följa deras utveckling inom hållbarhet för att överleva på marknaden. De förklarar att de 

själva även har möjlighet att påverka sina konkurrenter och på så vis påverka utvecklingen i en 

positiv riktning, vilket betyder att företaget tillsammans med konkurrenterna skapar regler för 

den marknad de verkar på (Tengblad, 2006).  

 

Det beskrivs fortsättningsvis att det tillkommit lagar och regler gällande hållbarhet som 

företaget måste förhålla sig till för att uppfylla sitt juridiska ansvar (Carroll, 1999) vilket tyder 

på att hållbarhet är på väg att bli ett institutionaliserat fenomen i samhället (Tolbert & Zucker, 

1983). De anställda inom företaget uppger att det utförs satsningar i syfte att minska 
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plastförbrukningen och beslutet för det grundades i att det är ett aktuellt och diskuterat ämne i 

samhället idag. Det tyder på att Lidl aktivt försöker följa institutionaliseringen av hållbarhet då 

de arbetar för att stödja myten (Meyer & Rowan, 1977) om minskad plastförbrukning då det 

anses som gott handlande i samhället. Samtliga respondenter förutspår en fortsatt stark tillväxt 

och utveckling av hållbarhet i samhället. De har svårt att uttrycka sig gällande specifika 

förändringar och framhäver istället att hållbarhetsorienteringen kommer bli allt mer omfattande 

och vara av vikt att anpassa sig efter inom alla aspekter vilket tyder på att en institutionalisering 

är pågående (Tolbert & Zucker, 1983).  

 

5.2 Kommunicerat hållbarhetsengagemang 

I empirin ges beskrivning om hur företaget arbetar med hållbarhet på flertalet olika sätt inom 

verksamheten där exempel som beskrevs var planering av transporter, sopsortering och försök 

till minskad försäljning av plastpåsar. Presschefen och den tillförordnade hållbarhetschefen 

förklarar att företaget vill ligga i framkant och driva utvecklingen av hållbarhet, då deras mål 

är att vara med och bidra till ett bättre samhälle, vilket kan ses som en värdeskapande process 

(Zadek, 2004) och ett försök till att uppfylla ett filantropiskt ansvarstagande (Carroll, 1999). 

Traineen förklarar företagets arbete med transparens för att skapa legitimitet. Då Lidl arbetar 

med transparens kring hållbarhet genom att bemöta eventuella frågor och kritik kan det ses som 

att de inte agerar defensivt och skjuter ifrån sig ansvar utan istället försöker bemöta det (Zadek, 

2004). Traineen beskriver att alla Lidls butiker är certifierade enligt ISO-5001 vilket är en 

etablerad och vedertagen standard för hur företag ska arbeta med energiförbrukning. Det kan 

därmed tydas att företaget aktivt fogar sig efter de regelverk som finns i samhället gällande 

hållbarhet för att kunna bedriva sin verksamhet (Zadek, 2004). De anställda beskriver 

fortsättningsvis ett flertal olika åtgärder som tagits i verksamheten för att hantera upplevda 

förväntningar på ansvarstagande inom hållbarhet och på så vis uppfattas som en legitim aktör. 

Det läggs stor vikt på resursförbrukningen och kvaliteten på produkterna som erbjuds. Det 

beskrivs att produkter som inte uppfyller kvalitetskraven går till välgörande ändamål i vissa 

städer i form av mat till stadsmissioner för att ta tillvara på varor som inte går att sälja. Det 

beskrivs även en satsning där priset på plastpåsar höjdes för att minska förbrukningen av dessa. 

Dessa olika satsningar kan tolkas som ett uttryck för en integrering av ett ansvarsfullt tänkande 

och agerande i företagets arbetsprocesser då de påbörjat en anpassning av verksamheten 

(Zadek, 2004) och kommunicerar sitt etiska ansvarstagande (Carroll, 1999). 
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Respondenterna vittnar om att Lidl har förändrat sin verksamhet för att besvara de ökade kraven 

inom ansvarstagande kring hållbarhet. Traineen beskriver en ansträngning inom Lidl för att 

vara transparenta i sin kommunikation och butikssäljaren samt hållbarhetschefen beskriver en 

upplevelse om att Lidls varumärke är under utveckling. Plastpåseinitiativet ger uttryck för ett 

försök att visa en bild utåt av ett ansvarstagande gällande både miljön, då det syftade till att 

minska plastförbrukningen, men även till socialt ändamål då pengarna skulle skänkas till 

välgörenhet. Detta kan ses som att de stöttar institutionaliserade regler för att skapa legitimitet 

(Furusten, 2007; Dimaggio & Powell, 1983). Dock kan det synas en brist i hur förankrat denna 

bild är genom hela verksamheten då det upplevdes att engagemanget inte kommunicerades 

tillräckligt till de butiksanställda. Genom att företaget kontaktade författarna för att få hjälp 

med att undersöka hur dessa pengar bör skänkas till välgörenhet kunde denna bild bekräftas då 

det kan konstateras att de ännu inte utformat en plan för välgörenhetsprojektet. Initiativet till 

välgörenhetsprojektet uppstod innan hållbarhetschefen började på företaget och trots den långa 

tid som gått sedan dess har det inte framkommit någon ny information om när projektet kommer 

verkställas. Det verkar inte som att kunderna uppmärksammat detta då Lidl inte beskriver att 

de blivit ifrågasatta kring initiativet. Detta kan innebära att Lidl försöker visa sig utåt som ett 

ansvarstagande företag utan att ändra de interna processerna. Företaget kan därmed uppvisa en 

bild utåt som uppger att de möter de krav som ställs utan att faktiskt göra det (Khan, Lew & 

Park, 2015). 

 

 

5.3 Kundernas upplevelse av Lidls hållbarhetsarbete 

De butiksanställda vittnar om en ökad medvetenhet hos kunderna för hållbarhet i form av nya 

preferenser för bland annat ekologiska varor. Det förklaras att det finns ett ökat intresse för 

hållbarhetsfrågor i form av omtanke för miljö, sociala och etiska frågor hos både kunder och i 

samhället i stort vilket kan förklaras av den utveckling där hållbarhet har tagit större plats både 

inom näringslivet och samhället i stort (Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir & Davídsdóttir, 2019). 

 

Presschefen och den tillförordnade hållbarhetschefen beskriver en medvetenhet hos deras 

kunder som skiljer sig från andra konsumenter. Enligt deras undersökningar är företagets egna 

kunder inte speciellt engagerade i hållbarhetsfrågor. Dock upplevs att kunderna har en 

medvetenhet kring vissa hållbarhetsaspekter för de produkter de handlar till exempel rörande 

ekologiskt och fairtrade-märkning. Samtidigt vittnas det från både kunder och Lidl om att den 
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övergripande kunskapen och medvetenheten gällande sociala och miljömässiga frågor hos Lidls 

kundgrupp är förhållandevis låg. Trots att kunderna själva uppger en okunskap gällande 

hållbarhet i allmänhet men även för Lidls hållbarhetsengagemang kan det tydas ett intresse för 

hållbarhet då de ändå uppgav en omtanke för hållbarhetsfrågor. Det kan tänkas att hållbarhet är 

ett ämne som fortfarande är under förändring vilket kan tyda på att institutionalisering av 

hållbarhet som en norm i samhället inte är fullständig ännu (Yilmas & Hakan, 2017). Då 

kunderna uppger att de har omtanke för miljö och sociala frågor kan det tänkas att processen 

har påbörjats då allt fler parter går mot att följa denna norm. Dock kan det konstateras att 

processen fortfarande pågår då företagets kunder inte anammat detta tänk i sitt 

konsumtionsbeteende ännu. 

 

Företagets kunder anses inte vara insatta i ämnet hållbarhet överlag trots att de själva uppger 

att hållbarhet är ett viktigt ämne som företagen bör ta ansvar för. Kunderna uppger dock att de 

inte har särskilt bra kunskap gällande Lidls ansvarstagande, trots detta finns en upplevelse om 

att företaget håller sig i fas med konkurrenterna. Det finns en tro om att alla företagen måste 

ligga på samma nivå på grund av de allmänna krav som ställs i samhället. Det kan tydas en 

uppfattning hos kunderna av att företagen inom livsmedelsbranschen är isomorfa och att det 

ställs likadana krav på dessa butiker, vilket skapar en åtstramande process som gör företagen 

mer lika varandra (Dimaggio och Powell, 1983). Kunderna beskriver en upplevelse om att Lidl 

tar lika mycket ansvar inom hållbarhet som deras konkurrenter trots att de uppger sig inte vara 

pålästa och insatta i hur det faktiskt ser ut. Det skulle kunna förklaras som ett antagande från 

kunderna att institutionaliseringen av hållbarhet nått den punkt där alla företag måste ta ansvar 

för att vara konkurrenskraftig. Det kan tolkas som att antagandet därmed möjliggör för Lidl att 

uppfattas som mer ansvarstagande än de faktiskt är. Det kan beskrivas som en strategi där 

företaget genom sin kommunikation av ansvarstagande utåt kan liknas vid konkurrenterna och 

därmed uppfattas som ansvarstagande (Graafland & Hugo, 2019).  

 

5.4 Intern kommunikation och implementering 

Den interna kommunikationen beskrivs av traineen som viktig i arbetet för att förmedla 

medvetenhet och kunskap om Lidls hållbarhetsarbete till medarbetarna. Hen beskriver att 

rutinerna och syftet med hållbarhetsarbetet kommuniceras tydligt genom interna 

kommunikationskanaler och utbildningar. Det kan därmed tydas att Lidl har uppnått en 

integrering av ansvarstagande i den dagliga verksamheten (Zadek, 2004). Dock anges av 
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butikssäljaren en upplevelse om att hen inte förstått hållbarhetsstrategin särskilt utförligt och är 

tveksam gällande huruvida vissa rutiner är bestämda policys inom verksamheten eller 

butiksspecifika. Det kan därmed anses att integreringen inte har uppnåtts fullständigt (Zadek, 

2004) då anställda inom företaget inte har fått informationen tillräckligt tydligt kommunicerat 

och integrerat i hur det påverkar deras arbete.  

 

Traineen förklarar att i sin framtida roll som distriktschef kommer hen ha ansvar för att arbetet 

i ett antal butiker sker i linje med de mål och bestämmelser som beslutats av Lidl. Om 

implementeringen av arbetet ska ske på rätt sätt blir det av vikt att informationen tydligt 

kommuniceras till de anställda. Ett exempel är där de som arbetar i butik måste förstå vikten av 

hur soporsortsorteringen ska gå till för att kunna bidra till en resurseffektivitet där till exempel 

härsken mat kan gå till produktion av biogas. Vidare förklarar traineen hur de rutiner som finns 

är anpassade för att bidra till Lidls hållbarhetssatsningar vilket tyder på att verksamhetens 

processer och övergripande strategi är utformat efter ansvarstagande (Zadek, 2004). De 

butiksanställda uppger dock att de saknar kunskap gällande företagets hållbarhetsstrategi vilket 

tyder på en bristfällig implementering av strategin i företagets kultur och till de anställda i det 

dagliga arbetet vilket kan skada effektiviteten av strategin (McElhaney, 2008). 

 

Initiativet med prishöjning på plastpåsar i syfte att minska plastförbrukningen har genererat 

varierade uppfattningar hos olika personer inom företaget. Det kan tydas oklarheter i hur syftet 

av projektet är kopplat till implementeringen och det faktiska utförandet och det beskrivs även 

en problematik gällande mätning av effekten på initiativet. Institutionalisering är en komplex 

process som kan innebära röriga beslutsprocesser (March & Olsen, 1983) och det kan tydas en 

klar komplexitet gällande huruvida plastpåseprojektet kan uppmana kunder till fortsatt 

konsumtion av plastpåsar istället för att minska konsumtionen då det anges att pengarna ska gå 

till välgörande ändamål. De butiksanställda fick inga tydliga instruktioner till initiativet, vilket 

även tyder på att kommunikation av företagets hållbarhetsarbete inte genomsyras i hela 

verksamheten. Detta trots traineens beskrivning av de tydliga rutinerna för kommunikationen 

av viktig information till de butiksanställda som utför de faktiska uppgifterna och har den 

huvudsakliga kundkontakten. Då det finns en brist i kommunikationen där de butiksanställda 

inte fått tillräcklig kunskap kan det påverka den information som ges till kunderna vilket leder 

till att en viktig del av syftet med projektet kan gå förlorad. 
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5.5 Sammanfattning 

 

 

 
 

Figur 4 
Egenskapad figur som återspeglar analysens huvudkategorier och hur dessa har en koppling till 
varandra.  

 

Det kan tydas att aktualiteten av hållbarhet som ämne ökar hos både konsumenter, 

konkurrenterna och samhället i stort. För att möta det ökade engagemanget skapar företaget 

hållbarhetsrelaterade aktiviteter som kommuniceras utåt för att uppfattas som en 

ansvarstagande aktör. De egna kunderna har redan en upplevelse av att företaget tar ansvar då 

det finns ett antagande om att alla företag inom branschen måste hålla en jämn nivå för att 

kunna bedriva sina verksamheter. Detta, tillsammans med den interna kommunikationen till de 

anställda, påverkar i vilken grad aktiviteterna faktiskt implementeras och utförs. Det kan utifrån 

detta utläsas att institutionaliseringen av hållbarhet är en pågående process och att det har en 

påverkan på företagets engagemang och aktiviteter. I nästa kapitel redogörs för hur denna 

process sedermera har möjlighet att påverkas av företagets agerande gällande hållbart 

ansvarstagande. 
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6. Slutsats och diskussion 

 
I detta kapitel presenteras de institutionella krafter som påverkar företagets anammande av 

hållbarhet. Det ges en redogörelse för hur isomorfism kan påverka företagets upplevelse av 

behov att förändra verksamheten och sedermera hur detta hanteras med hjälp av löskoppling 

vilket mynnar ut i en slutsats om hur detta kan påverka institutionaliseringen av hållbarhet. 

Slutligen förs en diskussion kring studiens slutsats samt presenteras förslag på eventuell 

framtida forskning. 

 

Slutsatsen syftar på att svara på frågeställningen: 

Hur kan institutionaliseringen av hållbarhet påverkas av hur företagets hållbarhetsarbete 

uppfattas? 

 
 

6.1 Isomorfism 

Presschefen och den tillförordnade hållbarhetschefen upplever att företagets kundgrupp inte har 

stort intresse för hållbarhetsfrågor och att det inte är en stark faktor för kundernas lojalitet till 

verksamheten. Detta kan tyda på en förklaring som innebär att de befinner sig inom ett fält med 

lågt fokus på hållbarhet. Traineen, butikschefen och butikssäljaren upplever att företaget 

behöver ha koll på vilka hållbarhetsengagemang konkurrenterna bedriver för att hänga med i 

utvecklingen på marknaden vilket kan förklaras av att organisationer formas av sin omgivning 

(Meyer & Rowan, 1977). Presschefen och den tillförordnad hållbarhetschefen uttrycker 

fortsättningsvis en positivitet kring konkurrenternas engagemang inom hållbarhet då det 

utmanar företagets egna verksamhet. Då det även beskrivs en satsning på att utveckla 

hållbarhetsarbetet i företaget kan det förklaras genom att det fält företaget nu befinner sig i 

börjar anpassas till ett fält högre upp i hierarkin med högre fokus på hållbarhetsfrågor. 

Presschefen och den tillförordnade hållbarhetschefen uppgav emellertid att hållbarhet är viktigt 

i arbetet för att skaffa nya kunder till verksamheten. Även detta tyder på att det aktuella fältet 

de befinner sig inom är på väg att anpassa sig till ett fält som är högre upp i hierarkin där 

organisationerna har ett högre fokus på hållbarhet (Bordieu, 2000; Johansson, 2002).  
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Då det dock beskrivs tydliga upplevelser av att företaget både kan påverka och påverkas av sina 

konkurrenter kan det istället tolkas som att de redan befinner sig inom samma fält då en 

avgörande faktor för att organisationer befinner sig inom samma fält är att de påverkas av 

varandra (Tengblad, 2006; Strang & Meyer, 1993). Det blir även tydligt då det uppges 

att företagen fokuserar mer på hållbarhet och utför liknande aktiviteter för att liknas vid 

varandra vilket kan beskrivas som att företagen struktureras av fenomen i dess omgivning 

(Meyer & Rowan, 1977). Det kan tolkas som en taktik av Lidl då de imiterar sina konkurrenters 

aktiviteter och erbjudande kring hållbarhet för att locka nya kundgrupper. Genom användning 

av imiterande processer för att efterlikna konkurrenternas koncept möjliggörs för företaget att 

nå nya kundgrupper utan att lägga onödig ansträngning på utveckling av nya arbetssätt, vilket 

utgör en strategi inom isomorfismen (Powell & Dimaggio, 1991). Samtidigt kan det tolkas som 

att handlingarna sker som ett resultat av att företaget agerar enligt vad de tror förväntas av 

omgivningen då presschefen och tillförordnade hållbarhetschefen uppger att hållbarhetsarbetet 

är avgörande för en fortsatt tillväxt av företaget på marknaden. Det innebär därmed att det är 

en normativ isomorfism som sker då det är ett aktivt val som görs då det anses som en handling 

organisationen borde utföra utifrån vad de tror uppfattas som goda handlingar (Powell & 

Dimaggio, 1991). När hållbarhet blir starkare institutionaliserat ökar förväntningarna på att 

utföra de handlingar som anses goda vilket leder till att den normativa isomorfismen sker i en 

högre takt (Tolbert och Zucker, 1983). Det går även att tolka utifrån den hierarkiska ordningen 

inom fältet där det i detta fall ses som att företaget befinner sig lägre i hierarkin och därmed 

behöver anpassa sig efter de andra företagen. Det kan därmed ses som påtvingad isomorfism 

(Powell & Dimaggio, 1991) då det är något företagen är tvungna att göra. Företaget efterliknar 

konkurrenterna då det finns en upplevelse av tryck från en organisation som de är i 

beroendeförhållande till. Det kan sedermera leda till minskad egen kontroll av verksamhetens 

utveckling då förtroendet för en aktör med högre status istället blir vägledande (Suchman, 

1995).  

 

Utöver detta uttrycks av traineen att konkurrenterna har börjat ta efter verksamheten både 

gällande prissättning, produktutbud och hållbarhetsarbete. Även detta kan tyda på att företaget 

befinner sig inom samma fält som konkurrenterna då de har möjlighet att påverka andra dem 

samtidigt som det upplevs ett behov av att följa konkurrenternas aktiviteter (Dimaggio & 

Powell, 1983) för att hänga med i utvecklingen och behålla sin konkurrensposition. På samma 

sätt som de själva kan bli påverkade till att förändra sin verksamhet har de även möjlighet att 
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påverka konkurrenterna. Företaget har en stark prisorientering vilket uppges av de anställda har 

lett till en påverkan på hur konkurrenterna väljer att marknadsföra sig. Det anges en upplevelse 

om att konkurrenterna uppmärksammat framgångarna som kommit från prisorienteringen och 

nu väljer att följa detta. När detta sker kan konkurrenterna behöva lägga mer ansträngning på 

anpassning av sitt erbjudande utefter prisaspekten för att behålla sin konkurrensposition på 

marknaden. När detta görs kan det tänkas att det därmed bidrar till ett minskat fokus på 

hållbarhet och lägre ansträngning kan dirigeras till hållbarhetsarbetet då även prisaspekten 

måste beaktas och hanteras. I längden kan det tänkas att isomorfismen som sker där 

organisationerna blir allt mer lika varandra även kan vara en bidragande faktor till att dra ner 

takten på utvecklingen av hållbarhet då det bidrar till att hållbarhet inte tar lika stor plats som 

konkurrensmedel. 

 

6.2 Löskoppling 

Analysen ovan tyder på en pågående isomorfism vilket innebär att företagen försöker liknas vid 

varandra för att skapa legitimitet. Legitimiteten erhålls då företagen anses följa normer och 

upprätthåller ett acceptabelt beteende, vilket i detta fall är ett godtagbart hållbarhetsarbete.  

 

Traineen, presschefen och den tillförordnade hållbarhetschefen uppger att Lidl utför många 

olika satsningar inom hållbarhet för att vara en positivt bidragande aktör. Traineen tar upp 

exempel där Lidl arbetar med att optimera sina processer och vara resurssnåla inom flera 

områden som till exempel användning av sopor till skapande av biogas. Det förklaras att detta 

tankesätt är något som lärs ut till alla i organisationen och hur viktigt det är att det når 

butikspersonalen på ett tydligt sätt. Trots detta uppges det av butikschefen och butikssäljaren 

en upplevelse av okunskap gällande Lidls hållbarhetsstrategi och vidden av engagemanget för 

hållbarhet inom organisationen. Det kan tydas en vilja till utveckling av hållbarhetsarbetet och 

förändring av verksamheten. Dock kan det tolkas som att implementeringen av förändringen 

inte skett fullständigt då det finns olika upplevelser kring engagemanget för hållbarhet inom 

organisationen. Enligt förklaringen som getts tidigare kan det bero på att företaget vill visa ett 

engagemang för hållbarhet utåt, men då hållbarhet är ett komplext fenomen som är under 

ständig utveckling finns det svårigheter med att anamma det i verksamheten helt. Det kan 

därmed tolkas som att det uppstår en struktur för hur företaget arbetar med hållbarhet där 

engagemanget kommuniceras externt, medan de interna processerna behålls på samma vis som 

innan (Weick, 1976; Meyer & Rowan, 1977). Detta arbetssätt uppstår för att företaget vill möta 
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de förväntningar och krav som finns på att följa de nya normerna gällande hållbart 

ansvarstagande (Stål & Corvellec, 2017) samtidigt som det möjliggör att låta processerna vara 

oförändrade då det kan vara svårt att avgöra vad för effekt det skulle ge att förändra sig (Huq 

& Stevenson, 2018). Detta kan tänkas återspegla normerna inom företaget (Johansson, 2002) 

vilket då visar att de anser hållbarhet vara viktigt, men då det inte är fullständigt implementerat 

tyder det på att företaget har andra faktorer som de prioriterar högre inom verksamheten. 

 

Under studiens gång har det uppstått händelser som pekat på ett bristfälligt engagemang för 

hållbarhet inom företaget. Kontakten med vissa respondenter har varit oberäknelig då det tagit 

lång tid att få svar och vissa av intervjuerna genomfördes ej trots en förbestämd 

överenskommelse. Vid sökningar av information kring respondenterna har det även 

framkommit att hållbarhetsansvarig på Lidl har bytts ut tre gånger under de senaste två åren. 

Det kan även tolkas som att engagemanget för hållbarhet inte sker konsekvent då projektet för 

att minska plastpåseförbrukningen som startades genom att höja priset på plastpåsarna för att 

sedermera skänka överskottet till välgörenhet inte har genomförts ännu. Projektet kan även 

uppfattas som motsägelsefullt då det kan tolkas som ett incitament till att köpa fler plastpåsar 

då pengarna ska doneras till välgörenhet. När detta ifrågasattes uppgav hållbarhetschefen att 

hen inte varit delaktig i besluten och gav inget svar på hur resonemangen har förts. Även detta 

tyder på att det finns en löskoppling mellan det engagemang som visas utåt gentemot hur väl 

det är integrerat internt i verksamheten (Boxenbaum & Jonsson, 2008).  

 

Om det skulle exponeras offentligt att en löskoppling existerar finns en risk för att det inte 

endast kommer drabba företagets varumärke men även kan påverka institutionaliseringen av 

hållbarhet (Hensel & Guérard, 2019). Vid eventuell exponering kan det uppmärksammas av 

konkurrenterna som då ställs inför ett val huruvida de vill fortsätta följa den rådande normen 

om att engagera sig för hållbarhet eller om de vill välja att följa löskopplingen. Om 

konkurrenterna väljer att följa löskopplingen av hållbarhetsarbetet kan det påverka 

utvecklingen av hållbarhet i samhället. Företagen står för stor del av ansvarstagandet i att arbeta 

mot att nå en hållbar utveckling (Jordan et al. 2010) och väljer fler att inte följa detta kan det 

påverka ställningen av hållbarhet som en ny norm i samhället (Hensel & Guérard, 2019).  
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6.3 Slutsats 

Det sker en normativ isomorfism då företaget gör ett aktivt val att utföra handlingar vilka anses 

som goda för att uppfattas legitimt. Genom isomorfismen kan företagets prisorientering påverka 

konkurrenterna. Detta kan leda till att institutionaliseringen bromsas då konkurrenterna tvingas 

anpassa sina verksamheter efter priset till en högre grad vilket kan påverka möjligheten till 

utveckling av hållbara processer. Isomorfismen leder sedermera till en löskoppling då företaget 

vill likna konkurrenterna utan att implementera hållbarhet i de interna processerna. 

Isomorfismen möjliggör för företaget att dra nytta av antagandet som finns hos kunderna att 

alla företag är lika hållbara och löskopplingen bidrar till att upprätthålla den uppfattningen. 

Slutligen gör löskopplingen att företaget kan fortsätta bedriva verksamheten utan att prioritera 

utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. Detta leder till att företaget kan påverka 

institutionaliseringen av hållbarhet då de inte bidrar till att driva utvecklingen framåt.  

 

6.4 Diskussion 

Denna studie uppkom från en förfrågan av det studerade företaget och syftet har under 

processens gång utvecklats från att undersöka metoder och tillvägagångssätt för att skapa 

välgörenhetsengagemang till att behandla företagets egna påverkan på utvecklingen av 

fenomenet hållbarhet. Processen har kantats av olika problem som uppstått gällande hur studien 

ska bidra till forskning samtidigt som ett enskilt företag studeras. Det har även uppstått 

problematik i kontakten med det studerade företaget som har påverkat den riktning uppsatsen 

tagit. Trots att författarna försökt bibehålla en objektivitet kan dessa händelser gett en viss effekt 

på studien. De observationer som gjorts gällande kontaktproblematiken och informationen som 

uppkommit vid google-sökningar har bidragit till ett intressant perspektiv på hur engagemanget 

för hållbarhet ser ut hos det studerade företaget. Dock upptäcktes detta när arbetsprocessen 

redan hade påbörjats vilket gjort att det funnits svårigheter i huruvida informationen kan 

användas till analysen på ett trovärdigt sätt. Om vi hade haft större vetskap gällande hur 

processen skulle se ut tidigare under arbetet med studien hade utformningen kanske kunnat 

vinklats och anpassas på ett annat sätt så att observationerna hade kunnat tillvaratas. Utifrån de 

upplevelser som kommit av problematiken gällande kontakten med företaget samt kunskapen 

om de flera byten av hållbarhetschef som skett inom kort tidsperiod kan det ses som att 

hållbarhet inte är prioriterat och väl implementerat inom hela verksamheten.  
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En intressant diskussion uppstår i hur länge och till vilken grad det är möjligt för företagen att 

använda sig av löskoppling som strategi innan det exponeras för omvärlden. En aspekt vi har 

upptäckt i detta fall är initiativet kring prishöjningen av plastpåsarna som har varit ständigt 

återkommande. Det har gått över ett år sedan initiativet presenterades i ett pressmeddelande 

från Lidl och det har ännu inte redogjorts för hur eller vad pengarna ska gå till. Det kan därmed 

tolkas som att projektet inte är en prioritering för företaget. Företaget besitter nu ett 

miljonbelopp som de inte har en tydlig strategi kring var pengarna ska gå. En strategi kring 

detta kan ta lång tid att utveckla vilket förlänger tiden mellan pressmeddelande och utförandet 

ytterligare. När strategin för detta är klart kan det tänkas att Lidl själva vill uppmärksamma att 

de donerar pengar till välgörenhet som en marknadsföringsaktivitet. En konsekvens kan då bli 

att det bristfälliga utförandet av initiativet uppmärksammas istället för den positiva handlingen 

i sig, vilket då kan skada företagets legitimitet. Detta påverkas självklart av tidsaspekten samt 

mängden pengar som det genererar i slutändan.  

 

En diskussion av konsekvenser för hur institutionaliseringen kan påverkas vid exponering av 

löskoppling kan även föras. Om intressenter till företaget skulle få reda på att de inte har ett lika 

utvecklat hållbarhetsarbete som det kan framstå att de har genom sin kommunikation utåt kan 

det påverka företagets legitimitet. Om exempelvis kunderna får reda på detta kan det påverka 

inte bara deras trovärdighet till just det företaget, det kan leda till att branschen överlag 

ifrågasätts. Det kan då tänkas att hela fenomenet hållbarhet ifrågasätts då ledande aktörer som 

bör ta ett stort ansvar inte gör det, vilket kan påverka att andra inte heller upplever behov av ett 

ansvarstagande. Det kan innebära att kraven sänks på företagen i allmänhet och att 

institutionaliseringen på det sättet reduceras.  

 

6.4.1 Förslag på fortsatt forskning 

Vid framtida studier kan det vara intressant att utföra liknande undersökning men utifrån andra 

perspektiv. Genom att studera andra branscher där hållbarhet inte har en lika starkt etablerad 

roll som inom livsmedelsbranschen skulle det kunna ges ett annat resultat beroende på vilken 

fas som institutionaliseringen är i. Där kan det även tänkas att det är andra aspekter som tar 

fokus från hållbarhet, till exempel branscher som är starkt beroende av teknisk utveckling och 

digitala lösningar. Vidare kan det vara intressant att studera hur fenomenet utspelar sig i en 

annan omgivning, i ett annat land till exempel. Det kan tänkas att utvecklingen sker på ett annat 

vis beroende på kulturella skillnader vilket skulle vara en intressant aspekt att beakta gällande 
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påverkan på institutionalisering. Att studera hur ett varumärke uppfattas av konsumenter 

kopplat till hur företagen marknadsför sitt hållbarhetsarbete kan vara intressant för att förstå 

huruvida konsumenterna uppfattar det som legitimt eller betraktar det som en ytlig 

marknadsföringsaktivitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide: Kunder 
  

1. Berätta om din koppling till Lidl? 

2. Handlar du på fler livsmedelsbutiker än Lidl? 

3. Hur uppfattar du Lidls varumärke? 

4. Varför handlar du på Lidl? 

5. Vad är enligt dig det viktigaste med Lidls varor? 

6. Vad skulle få dig att kunna sluta handla på Lidl? 

7. Vilka krav har du på en livsmedelsbutik som du ska handla på? 

8. Hur upplever du Lidls strategi/positionering i skillnad från konkurrenterna? 

9. Vad har du för förväntningar på ansvarstagande på din livsmedelsbutik?  

10. Hur upplever du Lidls hållbarhetsarbete? 

11. Vilka delar tycker du Lidl skulle kunna förbättra? 

12. Hur stor betydelse har hållbarhet för dig i ditt av livsmedelsbutik? 

13. Hur påverkar hållbarhet din tillit till ett företag? 

 

  

Bilaga 2 Intervjuguide: Tillförordnande hållbarhetschef och pressansvarig 

  

1. Berätta om din roll på Lidl. 

2. Hur försöker Lidl positionera sig jämfört med era konkurrenter? 

3. Vad för tryck upplever ni från konkurrenterna och deras verksamheter? 

4. Hur arbetar ni för att skapa legitimitet till ert varumärke? 

5. Hur uppfattar du utvecklingen av CSR på marknaden? 

6. Hur uppfattar du skillnad i lagar och regler gällande hållbarhet som ni måste 

anpassa er efter? 

7. Hur viktigt tror du hållbarhet är för Lidls kunder? 

8. Hur har ni integrerat hållbarhet i verksamheten? 

9. Hur har utvecklingen kring Lidls hållbarhetsarbete utvecklats under de senaste 10 

åren? 

10. Vilka intressenter känner ni ett tryck från gällande ert hållbarhetsarbete? 
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11. Har ni märkt en skillnad från kundernas krav kring hållbarhet, i så fall hur? 

12. Hur tror ni konkurrenternas hållbarhetsarbete påverkar er verksamhet? 

13. Hur viktig skulle du säga att hållbarhet är i er affärsmodell? 

14. Hur upplever ni tryck gällande välgörenhetsarbete? 

15. Varför vill ni starta nytt välgörenhetsinitiativ? 

16. Hur uppkom idén om plastpåsarna? 

17. Varför förändrar ni ert hållbarhetsarbete? 

18. Hur tror ni utvecklingen av hållbarhet kommer se ut på marknaden? 

  

Bilaga 3 Intervjuguide medarbetare och butikschef 
  

1. Berätta om din roll på Lidl. 

2. Kan du förklara Lidls varumärke? 

3. Hur uppfattar du Lidls positionering jämfört med konkurrenternas? 

4. Vad för tryck upplever ni från konkurrenterna och deras verksamheter? 

5. Hur arbetar ni för att skapa legitimitet till ert varumärke? 

6. Hur uppfattar du utvecklingen av CSR på marknaden? 

7. Hur bra koll har du på Lidls hållbarhetsarbete? 

8. Hur upplever du att hållbarhet är integrerat i verksamheten? (anställd) 

9. Hur uppfattar du Lidls engagemang kring hållbarhet? (anställd) 

10. Hur påverkar Lidls hållbarhetsstrategi ditt dagliga arbete? (anställd) 

11. Hur har utvecklingen kring Lidls hållbarhetsarbete utformats under de senaste åren? 

12. Hur upplever du kundernas krav? 

13. Har ni märkt en skillnad från kundernas krav kring hållbarhet, i sådant fall hur? 

14. Hur tror ni konkurrenternas hållbarhetsarbete påverkar er verksamhet? 

15. Vilka intressenter känner ni ett tryck från gällande ert hållbarhetsarbete? 

16. Hur stor del skulle du säga att hållbarheten är en del av er verksamhet? 

17. I hur stor grad skulle du säga att Lidl anpassar sig efter de tryck de upplever kring 

hållbarhet? 

18. Hur viktigt tror du hållbarhet är för Lidls kunder? 

19. Hur tror ni utvecklingen av hållbarhet kommer se ut på marknaden? 

 

 


