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Det är helt sjukt som det är idag! Vi är beredda att betala Baristorna som står och säljer 

kaffet men vi är inte beredda att betala dem som gör arbetet i producentlandet.  

- E. Eriksson, kvalitetschef.1 

                                                 
1
 Intervju med E. Eriksson den 15 april 2010 
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Sammanfattning  

Denna uppsats är en hermeneutiskt inspirerad fallstudie om hur värderingarna 

med avseende på miljömässigt och socialt ansvarstagande i Löfbergs Lila AB 

påverkar företagets affärer. Att en uppsats är inspirerad av hermeneutiken 

innebär att den bygger på två idéer, den om en växelverkan mellan helheten 

och delarna och den om tolkningar (Alvesson & Sköldberg 1994). Detta gör 

att tonvikten läggs på hur verkligheten tolkas och att den aldrig kan ses som 

helt objektiv.  

Fallstudien genomfördes under vårterminen 2010 på Karlstads universitet och 

består av empiriskt och teoretiskt material insamlat under denna tid. Empirin i 

uppsatsen inkluderar bland annat intervjuer med fyra representanter för 

Löfbergs Lila AB, skrivet material från Löfbergs Lila AB angående företagets 

arbete relaterat till Corporate Social Responsiblity, material angående 

kaffeindustrin i stort och om de olika certifieringar för ‟etiskt‟ kaffe som finns 

på den svenska marknaden. 

Corporate Social Responsibility (CSR) är den beteckning som används för att 

beskriva företags miljömässiga och sociala ansvarstagande. Grundtanken om 

CSR som affärsstrategi är att det kan vara lönsamt för företag att ta ett 

miljömässiga och socialt ansvar (Vogel 2005). Det finns också de som anser att 

det är lättare för mindre och medelstora företag att ägna sig åt CSR jämfört 

med större företag eftersom ägarna är mer aktiva i företaget och att mindre 

företags storlek gör det lättare att implementera CSR i dem. Löfbergs Lila 

AB:s CSR-arbete har till stor del sin grund i ägarnas (familjen Löfberg) 

värderingar om vad som är ‟rätt‟ att göra, men det finns också ekonomiska 

incitament som gör att företaget aktivt engagerar sig i CSR.  
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Abstract  

This master thesis is a hermeneutic inspired case study of how the value base 

regarding the environmental and social responsibility in the Swedish coffee 

company Löfbergs Lila AB is affecting the company‟s business. A thesis 

inspired by hermeneutics means that it is based on two ideas, the one of 

interaction between entirety and partitions and the one of interpretation 

(Alvesson & Sköldberg 1994). This cause that the emphasis is on how the 

reality is interpreted and that it never can be seen as completely objective. 

The case study was conducted during the spring semester of 2010 at Karlstad‟s 

University and consists of both empirical and theoretical material collected 

during this time. The empirical material in this thesis includes, among other 

things, interviews with four representatives of Löfbergs Lila AB, written 

material from the company regarding its work related to Corporate Social 

Responsibility (CSR), some information about the coffee industry as a whole 

and different certifications for „ethical‟ coffee that exists on the Swedish 

market. 

The basic idea with CSR as a business strategy is that it can be financially 

beneficial for companies to take a social and environmental responsibility 

outside of the company (Vogel 2005). There are also those who believe that it 

is easier for small and medium sized enterprises to implement and conduct 

CSR-related work compared to larger companies due to their size and because 

the owners is more engaged in the business. The CSR-related work at 

Löfbergs Lila AB is largely based on the owners (Löfbergs family) values of 

what is considered being „the right thing to do‟, but there are also financial 

incentives that causes the company to active engage in CSR. 
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Förord  

Begreppet CSR är inte ett ämne som låter sig enkelt förstås och generaliseras. 

Genom att studera teorierna kring CSR samtidigt som vi undersökt CSR-

engagemanget på Löfbergs Lila AB har vi fått ökad förståelse om 

problematiken, men också fördelarna, för företag som arbetar för att ta ett 

ökat miljö- och socialt ansvar och vi hoppas att vi även kan förmedla detta till 

dig som läsare. 

Vi vill härigenom rikta ett varmt tack till Löfbergs Lila AB och de 

representanterna vars medverkan möjliggjorde sammanställningen av denna 

uppsats; Katharina Löfberg, Lars Appelqvist, Eva Eriksson, Tony Broman och 

Helena Eriksson – Ett stort tack till er alla!  

 

 

 

Karlstad den 1 juni 2010 
 

 

 

_________________  _____________________ 
Andrea Bergsten   Elisabeth Malmgren  
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1. Inledning 

Denna magisteruppsats ligger inom området för ekonomi på 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Vi (författarna) har studerat 

socialt och miljömässigt ansvar i det familjeägda kaffeföretaget Löfbergs Lila 

AB, vilket hädanefter i denna uppsats kommer att kallas Löfbergs Lila.  

Idéerna som ligger till grund för tankarna om att det kan vara ekonomiskt 

lönsamt för företag att ta ett utökat socialt och miljömässigt ansvar har funnits 

länge, men har sedan 1990-talet utvecklats och det har blivit allt vanligare att 

företag ägnar sig åt det som brukar kallas Corporate Social Responsibility 

(CSR). CSR har blivit en förkortning som används även inom svenskan och vi 

kommer att använda oss av den fortsättningsvis i detta arbete. Löfbergs Lila är 

ett så kallat SME (Small and Medium Enterprises) och hur sådan arbetar med 

CSR är inte är ett lika väl undersökt område som hur CSR behandlas av större 

företag (Fassin 2008). Enligt Fassin (2008) skiljer sig SME från stora företag på 

många punkter som påverkar deras CSR-arbete och det gör att det är 

intressant att studera hur SME:s CSR-arbete fungerar i praktiken och vilka 

värderingar det grundar sig på.  

Förutom att Löfbergs Lilas CSR-arbete grundar sig i ägarnas värderingar kom 

vi fram till att det finns flera ekonomiska incitament för företaget att arbeta 

med CSR, bland annat kostnadsreduceringar, bättre vinstmarginaler på ‟etiska‟ 

produkter, ökat marknadsvärde, positiv påverkan på medarbetarna med mera. 

Vi har också funnit att Löfbergs Lila vill vara försiktigt i den externa 

kommunikationen kring sitt CSR-arbete eftersom uppfattningen är att en ökad 

uppmärksamhet kring dessa frågor skulle kunna leda till ‟orättvis‟ kritik mot 

företaget.  

  

1.1. Presentation av Löfbergs Lila  

Löfbergs Lila är ett av företagen i familjeföretaget AB Anders Löfbergs 

kaffegrupp. Företaget grundades i Karlstad år 1906 av bröderna Josef, Anders 

och John Löfberg. År 1927 tog Anders Löfberg ensam över den del av 

företaget som arbetade med kaffe och företaget kom därefter att heta AB 

Anders Löfberg. Företaget expanderade och blev rikstäckande runt år 1950, då 

under ledning av Anders Löfbergs son Åke Löfberg. 1970 tog tredje 

generationen Löfberg (Anders Löfberg) över företaget och fortsatte att 

vidareutveckla verksamheten. Anders Löfberg är fortfarande verksam i 

företagets ledning, sedan år 2001 som styrelseordförande (Löfbergs Lila 2010).  
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Löfbergs Lila är idag en av de fyra största kaffeproducenterna på den svenska 

marknaden och har en marknadsandel på 16 % av det rostade kaffet i 

dagligvaruhandeln (Svensk kaffeinformation 2010) och företaget har cirka 200 

anställda (Löfbergs Lila 2010).  

 

1.2. Problembakgrund 

1.2.1. Bör kaffeproducenter ta ett ökat ansvar? 

Den genomsnittlige svensken konsumerar 9,4 kilo, eller cirka 157 liter kaffe 

per år. Årligen omsätts kaffe till ett värde av 125 miljarder kronor på 

världsmarknaden och kaffeindustrin sysselsätter globalt 200 miljoner 

människor (Svensk kaffeinformation 2010). Kaffeproduktionen för dock med 

sig ett flertal negativa sociala och miljömässiga konsekvenser. För att 

maximera avkastningen från odlingarna röjs annan växtlighet bort, så kallad 

avskogning, vilket resulterar i jorderosioner, reducering av antalet växt- och 

djurarter och minskade grundvattennivåer då plantagen måste konstbevattnas 

(Wrenfelt 2007). Kaffe odlas ofta i småskaliga jordbruk och trots att 

världsmarknadspriset på kaffe kan variera mycket kraftigt och ibland vara så 

lågt att produktionen är direkt olönsam för odlarna saknar de ofta möjligheten 

att ställa om produktionen till andra, mer lönsamma, grödor (Fairtrade 2010). 

Även stora mängder bekämpningsmedel i produktionen används, vilket är 

skadligt både för miljön och för människorna, eftersom dessa ofta saknar både 

skyddsutrustning och kunskap om hur bekämpningsmedlen ska användas 

(Wrenfelt 2007).  

Sedan kaffeodlarnas situation började uppmärksammas på 1980-talet 

(Rättvisemärkt 2010) har konsumentkraven på mer ‟etiskt korrekt‟ odlat kaffe 

ökat (Kooperation utan gränser 2005). Det finns i nuläget ett stort antal 

certifieringar tillhandahållna av olika Non Governmental Organisations 

(NGO) med varierande krav på produktionen (se bilaga 1). Globalt är andelen 

‟etiskt‟ odlat kaffe fortfarande liten och av allt kaffe som odlas i världen är till 

exempel enbart cirka 2 % ekologiskt odlat (Wrenfelt 2007). Begreppet ‟etiskt‟ 

används i denna uppsats som beteckning på allt det kaffe, och andra 

produkter, som säljs och marknadsförs under någon typ av ‟ekologisk‟ eller 

‟rättvis‟ märkning. Hur mycket av det kaffe som säljs i Sverige som är 

producerat på ett ‟etiskt korrekt‟ sätt är svårt att avgöra eftersom flertalet 

producenter har flera certifieringar på samma produkt så kallad 

dubbelcertifiering (Svensk kaffeinformation 2010). Totalt beräknas dock 
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andelen certifierat kaffe på den svenska marknaden vara cirka 10 % i 

dagligvaruhandeln och cirka 30 % på den så kallade Out-of-Home marknaden 

(Svensk kaffeinformation 2010) det vill säga försäljningen till företagskunder 

som till exempel restauranger och arbetsplatser.  

 

1.2.2. Forskningsgap och bidrag 

Som beskrivits ovan är produktionen av kaffe ett område som har flera 

allvarliga miljömässiga och sociala effekter. Det finns ett antal rapporter och 

tidigare uppsatser som behandlar detta, men en inledande sökning på Libris 

databas av tidigare uppsatser om Löfbergs Lila gav ett fåtal träffar som 

behandlar Löfbergs Lila med avseende på företagets CSR-engagemang.        

Av dem som behandlar Löfbergs Lila ur ett värderingsperspektiv är Bo-Jacob 

Enquists uppsats: Value drive value when creating sustainable service business där syfte 

var att undersöka hur värderingar bidrar till värdeökning vid hållbara affärer 

den som ligger närmast vår uppsats. Till skillnad från Bo-Jacob Enquists 

uppsats är syftet med denna uppsats att undersöka vilka värderingar hos 

företaget och dess ledning (vilket är den intressent som vi i första hand inriktat 

oss mot) som påverkar dess CSR-arbete och vilka konsekvenser detta medför. 

Inom EU finns en tanke om att CSR är någonting som alla företag kan ha 

nytta av (Europeiska kommissionen 2006). EU försöker därför att på olika sätt 

hjälpa företag genom att ge dem verktyg för att de ska kunna implementera 

CSR i sina verksamheter. Detta är dock bara en fråga om praktiska hjälpmedel, 

det saknas beskrivningar om vilken påverkan företagets värderingar har för 

utfallet av företagens CSR-aktiviteter. Målet med denna uppsats är att 

undersöka hur värderingarna hos Löfbergs Lilas ledning påverkar företagets 

CSR-engagemang.  
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1.3. Syfte 

Beskriva Löfbergs Lilas värderingar med avseende på dess CSR-engagemang 

och hur den påverkar företagets affärer.  

 

1.4. Frågeställningar 

 Varför väljer Löfbergs Lila att arbeta med CSR? 

 Hur påverkar företagsledningens vision och värderingar Löfbergs Lilas CSR-
arbete?  

 Hur är Löfbergs Lilas CSR-arbete kopplat till företagets producenter, anställda 
och konsumenter? 

 Vilka fördelar och nackdelar kan arbetat med CSR resultera i för Löfbergs Lila? 
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2. Metod 

Vilken forskningsstrategi som väljs måste alltid avgöras av vad det är som ska 

undersökas, det vill säga hur forskningsfrågorna är formulerade (Brown 1998). 

Utifrån syftet med vår uppsats beskriva Löfbergs Lilas värderingar med avseende på 

dess CSR-engagemang och hur den påverkar företagets affärer ansåg vi att den 

lämpligaste metoden för att ta reda på svaret var genom en kvalitativ, 

hermeneutiskt inspirerad fallstudie. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är 

det inte självklart hur en kvalitativ metod ska definieras. Istället för att försöka 

hitta ‟sanningen‟ är målsättningen att hitta underlag för kunskap som ger 

möjlighet till förståelse. Det som enligt Alvesson och Sköldberg (1994) hamnar 

i fokus för denna typ av forskning är tolkning och reflektion.  

 

2.1. Hermeneutisk metod 

Hermeneutiken består av två synsätt, det objektiverande; växlingen mellan del 

och helhet och det aletiska; tanken om förförståelse och förståelse (Alvesson 

& Sköldberg 1994). De två synsätten bör dock betraktas som komplement 

snarare än att stå i motsatsförhållande till varandra (Palmer 1969 i Alvesson & 

Sköldberg 1994). Hermeneutiken har sin grund i tanken att meningen hos en del 

endast kan förstås om den sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg 1994 

s.115).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Den hermeneutiska cirkeln: basversionen (Alvesson & Sköldberg 1994, s.174)  
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Helheten i sin tur består av delar som måste förstås för att helheten ska kunna 

förstås. Det vill säga att ju mer vi lär oss om CSR desto fler delar och 

infallsvinklar inser vi att ämnet består av och när vi studerar delarna ökar vår 

förståelse för ‟hela‟ CSR-området med resultatet att fler frågor uppstår som vi 

söker svar på och så vidare och så vidare.  

En helt igenom hermeneutisk studie är dock inget som Alvesson och 

Sköldberg (1994) rekommenderar att vi ‟vanliga dödliga‟ ägnar oss åt. Istället 

föreslår de en mer begränsad variant av hermeneutiken där den objektiverande 

och den aletiska hermeneutikens grundläggande principer hålls intakta men 

arbetet i övrigt planeras och genomförs med hjälp av annat tillvägagångssätt. 

Hermeneutiken har ändå varit närvarande under tiden då vi skrivit denna 

uppsats på så sätt att vi kontinuerligt har växlat mellan att söka material till vår 

teori och empiri utefter de resultat vi fått under arbetets gång samt att vi i viss 

mån skrivit empirin och analysen parallellt. Vi har även lagt till nytt material 

och delvis förändrat uppsatsens frågeställningar allteftersom vår förståelse av 

det studerade ämnet ökade. Den tredje effekten av att vår studie är inspirerad 

av den hermeneutiska metoden är att vi försöker ta hänsyn till tolkning av 

materialet, dels de tolkningar som gjorts tidigare och dels de som gjorts av oss.  

 

2.2. Fallstudiemetoden 

I enlighet med Alvesson och Sköldbergs (1994) rekommendation om behovet 

av att komplettera den hermeneutiska metoden har vi valt att använda oss av 

en fallstudiemetod. Fallstudier kan användas för flera olika syften; för att 

beskriva något (Kidder 1982 i Eisenhardt 1989), för att testa teori (Pinfield 

1986: Anderson 1983) och för att generera teori (Gersick 1988: Harris & 

Sutton 1986). Fallstudier försöker dels att svara på frågorna var, när och hur 

någonting fungerar, men också varför det sker på det sättet (Woodside & 

Wilson 2003). Målsättningen med en fallstudie är att data ska presenteras 

systematiskt och utgöra basen för teoretiska principer (Brown 1998). 

Fallstudier kan behandla ett eller flera ‟fall‟ (forskningsobjekt) och ha flera 

olika nivåer i analysen (Yin 1984 i Eisenhardt 1989).  

Liksom allt annat skrivande måste en fallstudie presenteras så att den passar 

den tänkta publiken (Brown 1998). Empirin är läsarens förbindelse med det 

studerade objektet och ligger till grund för den analys och tolkning som 

forskaren lägger fram. Vid en kvalitativ studie är sammanställningen av data en 
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central aktivitet då materialet tenderar att bli omfattande och heterogent. 

(Nylén 2005). I likhet med vad Nylén (2005) beskriver har empirin i vår studie 

i viss mån konstruerats av oss då vi under arbetes gång valt bort och skrivit 

om data för att uppnå en logisk sammanhållning i det material vi presenterar 

för läsaren. Redovisningen av empirin ska vara ett underlag för den 

kommande analysen, så alla tolkningar och diskussioner som finns i analysen 

måste bottna i empiridelen (Nylén 2005). I empiriredovisningen har vi haft 

som mål att presentera empirin för läsaren på ett förståeligt och 

intresseväckande sätt. I möjligaste mån vill vi att presentationen av empirin ska 

avspegla en verklighet.  

Fallstudier är en tämligen flexibel forskningsmetod och hur den genomförs 

varierar dels beroende på vem/vilka det är som genomför den och dels varför 

de gör det (Brown 1998). En styrka i fallstudiemetoden är att flera olika meto-

der för datainsamling används. Genom att flera olika sorters datainsamling 

ingår i en fallstudie sker en triangulering och undersökaren kan se om 

resultaten från de olika insamlingsmetoderna stödjer eller motsäger varandra. 

(Woodside & Wilson 2003) Resultatet av intervjuerna med representanterna 

från Löfbergs Lila ställs mot varandra i arbetet. Vidare har vi jämfört 

utsagorna från intervjuerna med företagets policydokument, övriga dokument 

och information från företagets hemsida. En central idé i fallstudiemetoden är 

att kontinuerligt jämföra teori och data. De frågor som bör ställas av 

undersökaren är hur data ser ut, vad som är annorlunda mot teorier och varför 

det är så. (Eisenhardt 1989) Det finns dock enligt Brown (1998) flera tänkbara 

problem när det gäller datainsamling inom fallstudier; data kan vara svår att få 

tillgång till (MacDonald & Walker 1976 i Brown 1998), och den kan vara 

konfidentiell eller subjektiv (Brown 1998), hur vi har hanterat detta 

återkommer vi till längre fram i metodkapitlet.  

 

2.3. Genomförande  

Den 15 april 2010 intervjuade vi fyra personer ur Löfberg Lilas ledning på 

företagets huvudkontor i Karlstad. Intervjuerna var vardera ungefär              

30 minuter långa och de vi intervjuade fick ta del av frågorna (se bilaga 7.2) via 

mail en vecka tidigare. De representanter för företaget och som vi intervjuade 

var; verkställande direktör Lars Appelqvist, inköpschef Tony Broman, 

kvalitetschef Eva Eriksson och Katharine Löfberg, marknadschef och en av 

åtta ägare i familjen Löfberg. Vi hade för avsikt att låta intervjuerna flyta så 
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obehindrat som möjligt och att inte avbryta de intervjuade. Detta fick till följd 

att de intervjuade fick besvara ett varierande antal frågor och att de delvis 

svarade på olika frågor beroende av hur intervjuerna utvecklade sig. Gällande 

genomförandet av intervjuerna finns det anledning för oss att vara 

självkritiska. Intervjuerna genomfördes direkt efter varandra vilket när vi 

senare lyssnade igenom dem insåg inte var idealiskt eftersom det medförde att 

vi inte hade möjlighet att korrigera intervjufrågorna. Vi har inte någon vana av 

att genomföra intervjuer och i efterhand kan vi se att det finns frågor som 

borde formulerats annorlunda eftersom en del av dem tenderade att bli 

ledande.  

I samband med intervjuerna fick vi löfte om att ställa kompletterande frågor 

och dessa skickades till samtliga intervjuade via mail den 29 april 2010. De 

kompletterande frågorna varierade beroende på vilka frågor som ej blivit 

besvarade under intervjuerna och vilka uppgifter vi under arbetet med 

empirisammanställningen och analysen tyckte oss sakna. En telefonintervju 

genomfördes med Kathrine Löfberg den 6 maj 2010 (se bilaga 7.3.1.). Lars 

Appelqvist svarade på våra kompletterande frågor (se bilaga 7.3.2.) per mail 

den 10 maj 2010. De övriga två intervjuade avstod från att besvara de 

kompletterande frågorna med hänvisning till tidsbrist. Den 29 april 2010 

skickade vi även ett mail till Löfbergs Lilas personalchef Helena Eriksson med 

ett par frågor rörande de anställdas inställning till CSR (se bilaga 7.3.3) för att 

bekräfta/dementera uppgifter vi fått under intervjuerna med representanter 

för Löfbergs Lila den 15 april 2010. 

Vi har genom Kathrine Löfberg fått tillgång till Löfbergs Lilas 

arbetsmiljöpolicy, etiskt/sociala policy och miljöpolicy (se bilaga 7.4.) och delar 

av en medarbetarundersökning som Löfbergs Lila genomförde 2008. Genom 

Eva Eriksson har vi fått tillgång till en förteckning över genomförda 

miljöåtgärder och den Lila bönboken. Vi har även sökt information om 

Löfbergs Lilas CSR-arbete på deras hemsida och hemsidor tillhörande andra 

organisationer som arbetar med dessa frågor inom kaffebranschen. Vi har 

kontaktat både Rättvisemärkt och KRAV för att få deras synpunkter på 

Löfbergs Lilas arbete med avseende på företagets sociala och miljömässiga 

ansvarstagande men organisationerna har avböjt att medverka respektive inte 

återkommit med ett svar på vår förfrågan.  

I likhet med Nyléns (2005) påstående har vi i vår studie påverkats av våra 

förkunskaper och en allmän världsbild. Vi kan inte bortse från att vi redan när 

vi ser på verkligheten tolkar intrycken utifrån våra referensramar. Analysen 
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syftar till att anknyta empirin och teorin med varandra för att förklara de 

tolkningar vi gör inom ramen för vår fallstudie. Formuleringen av uppsatsens 

syfte har ändrats allt efter arbetes gång, och har slutligen kommit att handla 

om Löfbergs Lilas CSR-arbete ur ett ledningsperspektiv. I arbetet med det 

teoretiska ramverket har vi även samlat in material i omgångar allteftersom 

arbetet fortlöpte och i samklang med insamlandet av det empiriska materialet. 

Material har även kontinuerligt tagits bort, i enlighet med Wolcotts (1997) 

rekommendationer, dels för att hålla mängden överskådlig och dels för att vi 

upptäckte att tidigare insamlat material förlorat i relevans. Vi kommer att 

presentera både de fall där källorna vi har angett i den teoretiska referensramen 

stödjer vår empiri och då den motsäger den. Läsaren bör vara medveten om 

att det inte råder konsensus inom CSR-området och vi hänvisar i vårt 

teoriavsnitt till källor där forskare kommit fram till olika resultat för att belysa 

detta.  

 

2.4. Bedömning av undersökningen 

I frågan om uppsatsens trovärdighet finns det ett uppenbart problem; vi kan 

inte koppla bort våra egna förförståelser eller förhålla oss objektiva även om vi 

skulle vilja det. Enligt Lincoln och Guba (1985 i Nylén 2005) ersätts kravet på 

objektivitet av kravet på konfirmerbarhet. Det innebär att tolkningar och 

analyser som görs ska kunna bekräftas genom empirin och den teoretiska 

referensram som presenteras inom den aktuella rapporten (Nylén 2005).  

Enligt Woodside och Wilson (2003) bör undersökaren, men gör det allt för 

sällan, fråga sig själv; hur kan mitt undermedvetna påverka hur studier 

utformas och genomförs? På en grundläggande nivå är vi som har skrivit den 

här uppsatsen mycket lika varandra och det är logiskt att anta att vi till stora 

delar har samma referensram. Vi har en liknande utbildning, vi har båda 

studerat CSR tidigare även om ingen av oss har studerat CSR i SME:s. 

Däremot visste ingen av oss speciellt mycket om kaffebranschen och vi 

saknade djupare insikt om vad för CSR-relaterade arbete Löfbergs Lila 

bedriver. Det är troligt att vi som en följd av vår referensram har premierat att 

ställa en viss typ av frågor, exkluderat andra och lagt upp studien på det sätt 

som gjorts som ett resultat av detta. Även våra tolkningar är givetvis färgade 

av vår ‟allmänna referensram‟ även om vi har varit medvetna om detta och 

ansträngt oss för att förhålla oss objektiva. Under hela arbetet med uppsatsen 

har vi, liksom Alvesson och Sköldberg (1994) förespråkar, gjort 

tolkningsföreträden av texterna då vi genomgående har omarbetat intervjuerna 
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och skrivit om dem för att skapa sammanhang och en röd tråd. Detta visar sig 

främst i empirin där vi dels har ändrat intervjusvaren från talspråk till 

skriftspråk, valt ut stycken efter innehåll och återgett dessa i ett nytt 

sammanhang för att bättre kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Även 

för teorin har vi läst och valt material från olika författare och sammanställt 

deras ståndpunkter och resultat som vi uppfattar har relevans för vår uppsats.  

Undersökaren måste förhålla sig kritisk i fråga om vilken intressegrupp data 

kommer ifrån (Brown 1998). Kvarlevor (det vill säga källor som inte har 

kunnat ändras) anses mer trovärdiga än berättande källor där informationen 

om händelsen kan ha ändrats. Om uppgiftslämnaren kan ha något egenintresse 

i att vinkla informationen försämras värdet av källans information. Källans 

värde minskar också ju längre ifrån händelserna den befinner sig och ju fler led 

informationen har passerat igenom desto mindre värde bedöms källan ha. 

Detta blir speciellt viktigt om data är intervjumaterial. (Alvesson & Sköldberg 

1994) Vi var medvetna om att det sannolikt skulle blir svårt för oss att få 

tillgång till för företaget ofördelaktigt material. Däremot behöver det inte 

betyda att de uppgifter vi fått tag på inte är sanna och vi upplevde att de vi 

intervjuade inte hade för avsikt att försöka dölja saker för oss.  

Ytterligare ett tänkbart problem var hur vi tolkade i första hand empirin, men 

även teorin, då man inom samhällsvetenskapen enligt Alvesson och Sköldberg 

(1994) aldrig står helt objektiv. Reflektionerna är alltid grundad i kontexten, 

det vill säga i det samhälle forskaren verkar inom (så kallad kollektiv relativism) 

och de egna värderingarna (subjektiv relativism). Det finns ett uppenbart 

problem med att tolka andra människors upplevelser och handlingar utifrån 

sina egna erfarenheter eftersom människors känslor och upplevelser omöjligt 

kan testas objektivt (Thurén 2007). Resultatet av en studie byggd på 

hermeneutiska principer kan därför aldrig sägas vara rätt eller fel, men däremot 

kan resultatens trovärdighet belysas utifrån de argument som har lämnats 

(Alvesson & Sköldberg 1994). Vi redogöra för de empiriska resultat vi har 

kommit fram till och hur vi i vår analys tolkar det utifrån det teoretiska 

ramverket. Det är därefter upp till läsaren att tolka och bedöma hur trovärdig 

och generaliserbar vår uppsats är.  
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3. Empiri 

Under intervju med de fyra representanterna för Löfbergs Lila var en av de 

inledande frågorna som ställdes hur personen själv definierade CSR. Nedan 

presenteras svaren i den ordning personerna intervjuades.  

Det är hur vi jobbar med hållbar utveckling. Hur vi jobbar idag för att påverka hur 

framtiden ska se ut. 

- K. Löfberg, marknadschef och ägare. 2  

Det är i grunden långsiktighet. Det är hållbarhet, det är ansvar och det är någonting som 

ska genomsyra verksamheten… Jag tror att genomsyrar det här en verksamhet så är det 

hållbart och långsiktigt.  

- T. Broman, inköpsdirektör.3 

Jag brukar kalla det för ansvarstagande… Utifrån fyra perspektiv; ekonomiskt, miljö, 

socialt och etiskt.  

- L. Appelqvist, verkställande direktör.4 

Det är företagarnas sociala ansvarstagande… Jag kopplar ihop det mycket med hållbar 

utveckling. 

- E. Eriksson, kvalitetschef.5  

 

3.1. Varför väljer företaget att arbeta med CSR  

Löfbergs Lila har sedan företaget grundades 1906 alltid bedrivit någon form av 

CSR-relaterade aktiviteter. K. Löfberg6 betonar att engagemanget kring 

framförallt miljöfrågorna alltid har funnits hos företaget. Även om Löfbergs 

Lila endast står för 0.4 procent av de totala kaffeinköpen i världen7 är ägarnas 

inställning att företaget har möjlighet att påverka världen för framtida 

generationer men K. Löfberg8  är noga med att poängtera att företaget inte 

tror sig ensamma kunna ‟rädda världen‟.  

                                                 
2
 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 

3
 Intervju med T. Broman den 15 april 2010 

4
 Intervju med L. Appelqvist den 15 april 2010 

5
 Intervju med E. Eriksson den 15 april 2010 

6
 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 

7
 Intervju med L. Appelqvist den 15 april 2010 

8
 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
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Det finns ett engagemang ifrån ägarna som brinner för det här och det tror jag är nyckeln för 

oss i alla fall. Att det har funnits genom historien och att det sitter i väggarna.  

- K. Löfberg, marknadschef och ägare.9  

De vi intervjuat upplever att det finns en inarbetad kultur hos Löfbergs Lila av 

miljömässigt- etiskt- och socialt ansvarstagande. Samtliga av de intervjuade 

säger sig vara intresserade av dessa frågor och att de arbetar för att Löfbergs 

Lila ska vara med och påverka i rätt riktning. Företagets etiska/sociala policy 

(se bilaga 7.4.1) förespråkar att verksamheten alltid ska sträva efter att hålla 

god etik i beslut och ställningstaganden som rör alla närstående intressenter 

(som närstående intressenter nämns anställda, kunder, leverantörer och 

myndigheter) för att säkerställa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 

utveckling.  

Den etiska problematiken och miljömässiga påverkan medför att 

intressenterna allt oftare kräver av företag att ta CSR-ansvar. Detta skulle 

kunna vara en effekt av de många skandaler som berörts i medier under senare 

år. 

Om man tittar på de senaste årens skandaler som mul- och klövsjukan, ockratoxin, 

förgiftad mjölk i Kina, galna ko sjukan, fågelinfluensan, allt det här sätter faktiskt prägel 

på folk. 

- T. Broman, inköpschef.10  

T. Broman11 nämner spårbarhet som ett kriterium som kunder efterfrågar idag 

för de produkter som konsumeras. Behovet av förenklingar är dock stort hos 

allmänheten och för detta krävs därför oftast någon form av formaliserade 

krav som exempelvis certifieringar.  

E. Eriksson12 uppger i sin intervju att det finns ett marknadsvärde i att företag 

engagerar sig i CSR-relaterade frågor. Att en fördel med att som företag vara 

synlig och känd för sitt miljö- och sociala ansvarstagande är att man upplevs 

som en attraktiv arbetsgivare och därigenom lockar till sig engagerad personal. 

Detta styrks av K. Löfberg13 som tycker sig uppleva att medvetenheten hos 

allmänheten kring miljö- och etiska/sociala frågor har ökat och blivit ett 

                                                 
9
 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 

10
 Intervju med T. Broman den 15 april 2010 

11
 Intervju med T. Broman den 15 april 2010 

12
 Intervju med E. Eriksson den 15 april 2010 

13
 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
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kriterium inte minst i rekryteringssammanhang där arbetssökande har kommit 

att mer och mer ta i beaktande företagets värderingar. K. Löfberg14 tror att 

debatten kring företagsansvar kommer att öka i framtiden och bli ännu 

viktigare för företagen och känner liksom de övriga intervjuade en trygghet i 

att Löfbergs Lila har en företagskultur i att jobba med CSR. 

Löfbergs Lilas miljöpolicy (se bilaga 7.4.2) säger att förnyelsebara resurser, 

återvinning och låg energiförbrukning ska prioriteras när företaget väljer 

råvaror, förbrukningsmaterial och distributionssätt för att därigenom ta hänsyn 

till den miljöpåverkan som sker. De företagsinvesteringar som har gjorts och 

som medför miljöbesparingar finns sammanfattade i dokumentet Genomförda 

åtgärder för hållbar utveckling (Löfbergs Lila 2009/2010). Denna sträcker sig 

tillbaks till 1992 och från början fanns endast en miljöpolicy men den har med 

tiden kompletterats med en etisk/social- och en arbetsmiljöpolicy. Många av 

de investeringar som har gjorts och beslut som har fattats har medfört 

besparingar för företaget i form av minskade resursåtgång, energibesparingar 

etcetera.  

Vi vill hela tiden förbättra verksamheten, göra den mer och mer energisnål. När vi 

investerar i en ny processorutrustning så ska den vara mindre miljöbelastande och mer 

energieffektiv. Det är väldigt bra att ekonomiska fördelar ofta går hand i hand med 

besparingar och det gör att man får hjälp att ta beslut i rätt riktning. 

- E. Eriksson, kvalitetschef.15 

Det finns även ett annat ekonomiskt incitament för Löfbergs Lila att arbeta 

med CSR. L. Appelqvist16 lyfter fram lönsamhet kring försäljningen av 

företagets ‟etiska‟ produkter. Marginalerna för etiska produkter är generellt 

högre för alla led i produktionskedjan beroende av att konsumenternas 

köpmönster skiljer sig åt i jämförelse med köp av konventionellt odlat kaffe. 

Konsumenterna är beredda att betala ett högre pris för ‟etiskt‟ producerat 

kaffe samtidigt som dessa produkter inte är lika prispressat, kampanj- och 

promotionstyrt. 

 

 

                                                 
14

 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
15

 Intervju med E. Eriksson den 15 april 2010 
16

 Intervju med L. Appelqvist den 15 april 2010 
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Vi kan inte leverera kaffe bara för att det är kul och ansvarstagande utan vi måste också 

tjäna pengar på det. Jag tror att det är viktigt att det lyfts fram att lönsamheten måste följa 

med, att företaget måste tjäna pengar på det. Sedan ska man inte tjäna oförskämt mycket 

pengar på det.  

- L. Appelqvist, verkställande direktör.17 

 

3.2. Företagsledningens vision och värderingars påverkan på CSR-
arbete   

Vision: Ett starkt, självständigt svenskt familjeföretag som värnar om högsta kvalitet, ökar 

respekten för den serverade koppen samt driver utvecklingen på våra kärnmarknader 

(Löfbergs Lila 2009 s.20). 

Värderingarna i Löfbergs Lila så som de klargjordes i Lila bönboken (Löfbergs 

Lila 2009 s.2) av ägarna i april 2009: 

 Ansvar; vi har ett ansvar gentemot våra konsumenter, affärspartners, 

anställda, samhället, och vår familjs tidigare och kommande generationer. 

Endast genom att vara medvetna om och bära ansvar för ägandet, får vi dess 

fördelar.  

 Professionalitet; i vår roll som ägare ska vi alltid uppträda affärsmässigt med 

hög moral och prestigelöshet. Genom att lyfta blicken samt att ständigt 

utveckla vår egen kompetens både inom affärer och möten med människor, 

kan vi med gott självförtroende värna om kvaliteten i våra resultat.  

 Entreprenörskap; vårt aktiva ägande skapar styrka genom att uppmuntra till 

lärande, risktagande, uppfinnande och handlingskraftig entreprenörsanda.  

 Engagemang; som ägare tar vi ett aktivt ansvar, är ständigt öppna för lärande 

och genom nyfikenhet samt intresse tar vi del av information.  

 Långsiktighet; våra familjers värderingar, visioner och långsiktiga ägande 

bidrar till stabilitet och kontinuitet. 
 

Att företaget är ett litet familjeägt företag med tydliga värderingar och stort 

engagemang från ägarna tror K. Löfberg18 har bidragit till ett aktivt CSR-

arbetet, till skillnad från stora börsnoterade företag med många små anonyma 

ägare. K. Löfberg19 drar även paralleller till IKEA som i likhet med Löfbergs 

Lila också är ett privatägt företag och som K. Löfberg20 upplever har tydliga 

visioner och med ett starkt engagemang från ägarna. 

                                                 
17

 Intervju med L. Appelqvist den 15 april 2010 
18

 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
19

 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
20

 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
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Jag sitter ju lite på två roller, jag är både ägare och jag jobbar i företaget. Nu är vi väldigt 

noggranna med att vi försöker skilja på de här rollerna, men det är klart att som ägare så 

brinner man för de här frågorna lite extra mycket och det tar man med sig in när man 

agerar som anställd.  

- K. Löfberg, marknadschef och ägare.21 

Löfbergs Lila vidtar åtgärder både internt och externt för att öka 

medvetenheten om företagets sociala och miljömässiga engagemang. För den 

interna sidan har företaget en handlingsplan för de åtgärder företaget vidtar för 

att förbättra och bidra till goda miljöinsatser genom Genomförda åtgärder för 

hållbarutveckling. Kommunikationen till företagets anställda har också skett 

genom Lila bönboken (Löfbergs Lila 2009) där företagets värderingar och 

historia kommer till uttryck genom korta ‟berättelser‟ från ledningen och 

utvalda representanter för företaget.  

I första hand engagerar sig Löfbergs Lila enligt K. Löfberg22  i CSR-frågor 

kopplat till sitt affärsområde. Men företaget har även varit engagerat i projekt 

utan direkt koppling till kaffeindustrin, till exempel tillsammans med Unicef, 

sponsring både idrottsaktiviteter, aktiviteter som rör regionen och Karlstads 

universitet. K. Löfberg23 uppger att man bedriver CSR-aktiviteter på lokal nivå 

som ett led i att ta sitt sociala ansvar och att det är viktigt för Löfbergs Lila att 

det lokala samhället fungerar. Enligt K. Löfberg24 och L. Appelqvist25 sätter 

företaget varje år upp mål som sedan utvärderas av ledningen. K. Löfberg26 

uppger också att Löfbergs Lila får mycket förfrågningar om att vara med i 

många CSR-aktiviteter men att man inte kan vara med på allt och att företaget 

under de senaste åren har blivit bättre på att fokusera insatserna och de i sitt 

globala arbete i huvudsak fokusera på kaffeodlarnas situation.  

Under de intervjuer vi genomförde på Löfbergs Lila gick åsikterna isär rörande 

huruvida någon form av statlig reglering vore välkommet. K. Löfberg27 tror 

inte på statlig reglering med motiveringen att företag är så olika och att det 

skulle resultera i att företagen sysslade med ‟fel saker‟ eller med byråkrati, 

istället för med de saker som ger resultat i praktiken. L. Appelqvist28 tror att en 

                                                 
21

 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
22

 Intervju med K. Löfberg den 6 maj 2010 
23

 Intervju med K. Löfberg den 6 maj 2010 
24

 Intervju med K. Löfberg den 6 maj 2010 
25

 Enligt mail från L. Appelqvist den 10 maj 2010 
26

 Intervju med K. Löfberg den 6 maj 2010 
27

 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
28

 Intervju med L. Appelqvist den 15 april 2010 
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statlig certifiering skulle kunna öka trovärdigheten och minska diskussionen 

om vilken typ av märke som egentligen är bäst. Dock bortser inte                   

L. Appelqvist29 från de nackdelar som en ökad statlig reglering skulle kunna 

innebära för företag.  

I dagläget arbetar Löfbergs Lila enligt K. Löfberg30 mycket med att 

kommunicera sitt CSR-arbete och ansvarstagande gentemot sina intressenter. 

Internt sker detta via intranätet, presentationer och avdelningsmöten. 

Kommunikationen externt mot konsumenter sker, enligt K. Löfberg31 inte så 

mycket genom reklam, utan i första hand via PR men också via hemsidan och 

genom att synas tillsammans med KRAV och Rättvisemärkt i olika 

sammanhang samt via produkternas förpackningar. Även om det finns ett 

allmänt intresse av denna typ av information så upplever samtliga intervjuade 

att företaget kan bli bättre i sin kommunikation mot externa intressenter. 

Arbetet med CSR på Löfbergs Lila sker idag utifrån de från de olika 

avdelningsområdena men detta kan eventuellt komma att ändras.  

Vi behöver samla upp och sätta ner foten och bli ännu tydligare, vart vi vill gå om fem år. 

Då kanske det krävs att vi ändå har någon som driver frågan. Men det gäller att ha en 

balans i det… Ska det vara trovärdigt och funka måste alla jobba med det (CSR) utifrån 

sina egna förutsättningar. 

- L. Appelqvist, verkställande direktör.32 

 

3.3. CSR-arbete kopplat till producenter, anställda och kunder?  

Enligt de intervjuade representanterna för Löfbergs Lila försöker företaget 

agera CSR-mässigt genom hela kedjan, från odlarna till konsumenten.           

På frågan om Löfbergs Lila i dagsläget upplever sig märka ett ökat krav på 

företagsansvar från intressenterna svarar K. Löfberg… 

Jag tycker att det är en växelverkan mellan oss. Vi driver väldigt mycket men vi är också 

snabba på att vara mottagliga, i vissa fall kan det vara krav från kunder eller lagkrav, men 

det kan också vara signaler från intressenterna 

- K. Löfberg, marknadschef och ägare.33  

                                                 
29

 Intervju med L. Appelqvist den 15 april 2010 
30

 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
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33

 Intervju med K. Löfberg den 15 april 2010 
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En allt större och inflytelserik intressentgrupp för företag är NGO:er. Dessa 

fyller funktionen att som oberoende part granska företag. L. Appelqvist34 

upplever att Löfbergs Lila av NGO:er snarare lyfts fram som ett gott exempel 

på ett företag som tar ansvar. 

Det gäller att hela tiden ligga på tå och ligga i framkant, annars är det lätta att hamna så 

att man får flåset i nacken istället.  

- L. Appelqvist, verkställande direktör.35  

 

3.3.1. Producenter 

Det är helt sjukt som det är idag! Vi är beredda att betala Baristorna som står och säljer 

kaffet men vi är inte beredda att betala dem som gör arbetet i producentlandet.  

- E. Eriksson, kvalitetschef.36 

Kaffeodlarnas svåra situation kommer på tal flera gånger under intervjuerna 

med representanterna för Löfbergs Lila men nämns knappt alls i företagets 

policies, annat än som ‟leverantörer‟ i den etiska/sociala policyn. Inom ramen 

för International Coffee Partners (ICP) som Löfbergs Lila var med att grunda 

år 2001 drivs utvecklingsprojekt i kaffeproducerande länder (Löfbergs Lila 

2010). Målet är att förbättra odlarnas lönsamhet så att de efter att projekten 

har avslutats kan leva på det de odlar (ICP 2010). Inköpschefen T. Broman37, 

som i sitt dagliga arbete reser och besöker odlarna i producentländerna, 

upplever att de förutsättningar som finns hos dem medför andra spelregler i 

tillämpningen av CSR och hur det kan implementeras.   

För mig handlar det om att man varsamt kan gå vidare och utvecklas. Att gå in i win-win 

situationer med dem man handlar med som inte har samma förutsättningar.  

- T. Broman, inköpsdirektör.38 

T. Broman39 beskriver under intervjun hur det kan se ut när han besöker en 

bergsby där invånarna är småbrukare som bedriver ett eget jordbruk för att få 

mat för dagen och att kaffet de odlar är en möjlighet att få in pengar till 
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 Intervju med L. Appelqvist den 15 april 2010 
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 Intervju med L. Appelqvist den 15 april 2010 
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 Intervju med E. Eriksson den 15 april 2010 
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 Intervju med T. Broman den 15 april 2010 
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 Intervju med T. Broman den 15 april 2010 
39

 Intervju med T. Broman den 15 april 2010 
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hushållet. T. Broman40 påpekar vidare hur viktigt det är att inte komma och 

‟peka med hela handen‟ och enbart påpeka vad det är producenterna gör fel.  

Vi vill se att våra regler efterföljs och att skapa en dialog och en diskussion. Vi kan 

komma med råd och rekommendationer, förklara hur världen ser ut, för åker man upp i 

norra Peru så förstår de inte konsumentkraven från ICA. 

- T. Broman, inköpsdirektör.41 

Att sluta handla kaffe är dock ingen lösning enligt L. Appelqvist42 eftersom 

företagen trots allt bidrar till producenternas överlevnad. Trots att efterfrågan 

förändras till att bli mer ‟etisk‟ upplever inte K. Löfberg43 att det i dagsläget 

finns tillräcklig efterfrågan för att företaget enbart skulle kunna sälja certifierat 

kaffe.  

  

3.3.2. Anställda 

Jag tror att det ökar engagemanget och vi blir en attraktivare arbetsgivare. Jag tycker att jag 

märker på många här att de brinner enormt för de här frågorna.  

   –     L. Appelqvist, verkställande direktör.44 

I Löfbergs Lilas arbetsmiljöpolicy (se bilaga 7.4.3) och i den etiska/sociala 

policyn finns det vad vi upplever vara ett tydligt fokus mot att värna om de 

anställda beträffande till exempel arbetsmiljö, rekrytering och de anställdas 

möjligheter att balansera arbete och privatliv. K. Löfberg45 uppger också att 

hon tror att företagets engagemang i CSR-frågorna är en viktig aspekt för 

många anställda, att det är någonting som gör att de trivs på jobbet. Samt att 

det i rekryteringssammanhang verkar bli allt vanligare att de presumtiva 

anställda tycker att det är viktigt vilka värderingar den tänkta arbetsgivaren har, 

detta bekräftas också av Löfbergs Lilas personalchef.46 E. Eriksson47 uppger 

att hon själv är ett exempel på detta och hon hade inte velat arbeta för ett 

företag som inte hade brytt sig om och arbetat för mänskliga rättigheter och 

miljö. Samtidigt uppger E. Eriksson48 också att hon tycker att frågorna kring 

CSR och värderingar skulle kunna kommuniceras tydligare till de anställda 

men att hon upplever att L. Appelqvist har gjort denna kommunicering 
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tydligare sedan han tillträtt som VD. Bland annat genom den Lila bönboken 

(Löfbergs Lila 2009) som givigts till de anställda där företagets värdegrund 

presenteras. Löfbergs Lila genomförde under hösten 2008 en 

medarbetarundersökning där 8 av 10 anställda upplevde att Löfbergs Lila tar 

ett socialt ansvar och att de hade möjlighet att bidra till arbetet för en bättre 

miljö. 49 De anställda uppgav att de kunde bidra mest genom att informera och 

påverka, återvinna och sortera, välja miljövänliga alternativ och köpa 

miljövänligt och certifierat.  

 

3.3.3. Konsumenter  

Det är självklart att man som konsument inte vill vara med och bidra till att försämra för 

någon annan. Framför allt yngre konsumenter och kvinnor kanske är lite mer måna om att 

produkten verkligen är producerad på ett etiskt sätt.  

- T. Broman, inköpsdirektör.50  

T. Broman51 fortsätter att i intervjun beskriva hur konsumenternas beteende 

har förändrats från konsumentbojkotter till att konsumenterna idag hellre 

stödjer företag vars agerande de gillar genom att köpa deras produkter.          

E. Eriksson52 upplever att det tidigare i huvudsak var företaget som var 

proaktivt i frågorna kring socialt och miljömässigt ansvar men tycker sig märka 

att intresset från kunderna har ökat under senare år. Löfbergs Lila säljer både 

till privatkonsumenter genom detaljhandeln och till så kallade Out-of-Home 

kunder, exempelvis restauranger och arbetsplatser. Enligt K Löfberg53 är 

ungefär 4,5 % av det kaffe Löfbergs Lila säljer genom dagligvaruhandeln 

Rättvisemärkt och KRAV-märkt (dubbelcertifierat) och ytterligare 0,5 % är 

enbart KRAV-märkt. Gällande Out-of-Home uppger K. Löfberg54 att cirka  

23 % av produkterna som säljs är Rättvisemärkta och KRAV-märkta 

(dubbelcertifierade) och utöver det är cirka 17 % av produkterna enbart 

KRAV-märkta (motsvarande siffror för företagets tea-försäljning är 13 % 

dubbelcertifierat och ytterligare 14 % ekologiskt). Den delen som är UTZ-

certifierad är enligt K. Löfberg55 försumbar.  
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Det du betalar lite extra för när du köper certifierat är att en oberoende part har 

kontrollerat och att man då uppfyller vissa kriterier.  

- K. Löfberg, marknadschef och ägare.56  

Enligt K. Löfberg57 har företaget främst märkt en ökad efterfrågan på 

certifierade produkter från Out-of-Home kunderna. Däremot tycker              

L. Appelqvist58 inte att det i första hand är värderingar som driver Out-of-

Home kundernas ökade efterfrågan utan han tycker att det är mer frågan om 

ett passivt förhållningssätt där kunderna vill ha ‟ryggen fri‟. Gällande 

försäljningen till privatkonsumenter märker Löfbergs Lila, enligt K. Löfberg59, 

en ökad efterfrågan av den här typen av produkter, även om ökningen i 

efterfrågan inte är så rekordartat stor som den varit tidigare. T. Broman60 säger 

att det finns en risk att de olika certifieringarna och begreppen riskerar att göra 

konsumenterna förvirrade, vilket L. Appelqvist61 instämmer i, men säger att 

han ser de olika certifieringarna som något positivt eftersom de trots allt är ett 

steg i rätt riktning. K. Löfberg62 menar att fördelen med de internationella 

certifieringarna är dels att det underlättar för företaget då de ska märka sina 

produkter men också att det underlättar för kunderna.  

Min uppfattning är att det allra bästa vore om vi inte hade behövt några certifieringar över 

huvudtaget. Den långsiktiga lösningen, menar jag, är att allt kaffe är schysst producerat.  

- E. Eriksson, kvalitetschef.63  

Ett initiativ för att allt kaffe ska bli producerat på ett hållbarare och mer 

rättvist sätt kallas för 4C Association, där Löfbergs Lila är medlem. Det är en 

sammanslutning av kaffeproducenter, kaffehandeln, industrin och andra 

organisationer (NGO:er) och arbetssättet består av en diskussion mellan dessa 

så att besluten fattas i konsensus. Genom att fokusera på en ‟baslinje‟ har 4C 

möjlighet att rikta sig till en majoritet av kaffeproducenterna, de som har 

begränsad, eller obefintlig, tillgång till de olika certifieringarna på marknaden. 

(4C Association 2009)  
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3.4. Fördelar och nackdelar för Löfbergs Lila att arbeta med CSR 

Mycket av drivkrafterna kring Löfbergs Lilas arbete med CSR finns i företagets 

värderingar, det ‟sitter i väggarna‟ som K. Löfberg64 beskriver under intervjun. 

Men under intervjuerna framgår också att företaget även ser andra anledningar 

till att arbeta med frågorna kring CSR. E. Eriksson65 upplever att en fördel 

med att arbeta med CSR är dels att företaget kan spara pengar på det (genom 

energisnålare produktion och liknande) och att hon upplever det som lättare 

att locka till sig engagerad personal, men också att det finns ett marknadsvärde 

i att arbeta med frågorna kring CSR. Även K. Löfberg66 uppger att hon tror att 

arbetet på sikt stärker företagets varumärke. 

L. Appelqvist67 nämner två skäl till varför Löfbergs Lila vill att försäljningen av 

certifierat kaffe ska öka. Dels stämmer det med företagets värderingar men det 

är också ekonomiskt fördelaktigt. L. Appelqvist68 påpekar att de ‟etiska 

produkterna‟ är en bra affär för företaget som ett resultat av skillnaderna i 

köpmönstret hos konsumenterna. Det gör att det ‟etiska kaffet‟ inte blir lika 

kampanjdrivet som ‟vanligt‟ kaffe och att lönsamheten därmed ökar, både för 

Löfbergs Lila och för producenterna i ursprungsländerna. Detta menar han 

gäller främst för privatkonsumenter, för Out-of-Home marknaden är 

företagets styrka snarare att de har det bredaste sortimentet. 

Det finns självklart en grad av idealism i det men det är också viktigt att ha en 

affärsmässighet i det. Det måste hela tiden kopplas till en bra affär.  

- L. Appelqvist, verkställande direktör.69 

Samtliga intervjuade representanter för Löfbergs Lila förespråkar försiktighet i 

företagets kommunikation kring sitt miljö- och sociala ansvarstagande 

gentemot yttre intressenter, vilket även står inskrivet i Löfbergs Lilas 

miljöpolicy. De intervjuade upplever att om företaget sticker ut hakan och 

‟skryter‟ om sitt miljöarbete signalerar de till olika granskningsorgan att de är 

duktig och blir därigenom hårdare granskad. Flera av representanterna 

upplever att granskningen många gånger blir tagen ur sitt sammanhang och 

vinklad till nackdel för företaget trots att man ändå gör något. Det finns en 

potentiell risk att när något händer som direkt eller indirekt har med 
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verksamheten att göra får ofta det företag som annonserat sitt ansvarstagande 

rollen som syndabock i massmedia. 

På något sätt så blir man en slags flugfångare för att man är engagerad och att man ändå 

gör någonting. Men det tror jag man får ta.  

–    T. Broman, inköpsdirektör.70 

För att undvika att få kritik för det som görs eller inte görs tror L. Appelqvist71 

att företaget måste vara transparant och samtidigt erkänna att det finns brister, 

vara ödmjuk inför det och inte påstå sig försöka rädda världen på egen hand. 

L. Appelqvist72 tror också att om företaget är tydligt med vad som görs och 

hur det görs så möter företaget en större förståelse från allmänheten gällande 

hur företaget bedriver sitt CSR-arbete. Men trots den upplevda risken med att 

kommunicera företagets CSR-relaterade arbete utåt säger samtliga intervjuade 

på Löfbergs Lila att de inte ser granskningen som ett problem. En potentiell 

risk med att driva frågorna kring CSR är enligt K. Löfberg73 att det tar tid och 

resurser från annat som i slutändan kan göra att det drabbar företagets 

lönsamhet.  

Vi är ju ett företag. Vi måste fortsätta att tjäna pengar för att överhuvudtaget vara kvar 

och kunna påverka. 

- K. Löfberg, marknadschef och ägare.74 
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4. Teoretiskt ramverk 

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om att företag anses bör ta ett 

ansvar för annat än det egna företaget och dess vinster, att företagen har en 

skyldighet att vara ‟goda samhällsmedborgare‟ men också att det kan vara 

fördelaktigt för företagen att ta ansvar (Vogel 2005). CSR kan definieras på 

olika sätt, Europa kommissionen (2010) definierar CSR som: A concept whereby 

companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in 

their interaction with their stakeholders on a voluntary basis."CSR anses allmänt 

referera till ett företags åtaganden gällande dess sociala och miljömässiga 

skyldigheter genom att skapa ‟band‟ till företagets intressenter (Edvardsson & 

Enquist 2009). Redan under 1800-talet förekom sådant som idag skulle kallas 

för CSR i och med att företagsledare insåg att det fanns företagsrelaterade 

vinster i att förbättra förhållandena för de anställda utanför verksamheten 

(Smith 2003). Utvecklingen sedan dess har lett till ett synsätt där socialt 

ansvarstagande ses som ett sätt för företag att bli mer lönsamma. Det saknas 

dock bevis för att CSR verkligen är en framgångsrik strategi för alla företag. 

(Vogel 2005) CSR kommer, enligt kritikerna, leda till att företagen får högre 

kostnader och blir mindre effektiva, att antalet regleringar skulle öka och att 

det skulle innebära att världen som helhet blev fattigare (Henderson 2009). 

 

4.1. Varför arbetar företag med CSR?  

Företag som vill skapa hållbara affärer måste uppfattas ha etiska 

företagsvärderingar och intresset för etiskt företagsledande har ökat under 

senare år (Edvardsson & Enquist 2009). CSR upplevs alltmer som ett måste 

för företagen, inte som ett val (Moira 2001; Valor 2005). Enligt Payne (2003) 

finns det fem skäl som kan förklara varför företag ägnar sig åt CSR: 

1.  Legitimering – för att visa att företaget har en rättmätig plats i samhället 

2.  Riskhantering – bemöta ett ökande antal kritiska intressenter 

3.  Marknadspositionering – använda CSR som en konkurrensfördel 

4.   Öka motivationen och involveringen hos företagets anställda 

5.   Värderingsstyrt – för att det är ’rätt sak’ att göra 

CSR har traditionellt sett i hög grad förknippats med stora företag, men även i 

SME:s har CSR fått en ökad betydelse (Jenkins 2009). Stora företag har dock 

varit normen för CSR (Jenkins 2004) och SME:s har i stor utsträckning 

behandlats som ‟små-stora‟ företag (Tilley 2000). SME:s skiljer sig dock från 

större företag både strukturellt, socialt och funktionellt (Russo & Perrini 2010), 
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och det är omöjligt för små företag att arbeta med CSR på samma sätt som 

stora företag gör (Jenkins 2009). Morsing och Perrini (2009) hävdar att små 

företag i realiteten gör mer arbete som skulle kunna kallas för CSR än stora 

företag. Lepoutre och Heene (2006) kommer i sin artikel fram till att SME:s 

inte engagerar sig i specifika frågor kring socialt ansvarstagande och att det är 

svårare för SME:s än för stora företag att engagera sig i de här frågorna. 

Sarbutts (2003 i Jamali et al 2009) anser att SME:s är bättre rustade att dra 

fördelar av CSR-program än större företag eftersom de är organisatoriskt 

plattare, mer flexibla och mindre fixerade vid priser och vinstkvoter. CSR 

måste byggas in i företagen, det kan inte läggas på redan existerande strukturer 

(Grayson & Hodges 2004 i Jenkins 2009). Tveksamheter inför CSR och oron 

för att inte kunna möta de krav som ställs på företaget har fått många SME:s 

att se CSR som ett hot (Maloni & Brown 2006). CSR kan bidra till att skapa 

konkurrensfördelar för små och medelstora företag (Morsing & Perrini 2009). 

Om CSR vore en konkurrensfördel borde det inte vara så att ansvarstagande 

företag uppmuntrar konkurerande företag att följa deras exempel, men att så 

faktiskt görs i praktiken. Detta skulle kunna tyda på att företag som är 

ansvarstagande inte får ekonomiska fördelar av det. (Vogel 2005) Om CSR 

däremot upplevs som mer eller mindre obligatoriskt (Valor 2005) kommer det 

att återfinnas hos alla aktörer på en marknad som vill upplevas som seriösa.  

 

4.2. Värderingar kopplade till arbetet med CSR  

Det kan finnas många anledningar till varför företag väljer att ta ett ansvar som 

sträcker sig utanför den egna verksamheten (Vogel 2005). En anledning är att 

fler intressenter i dag än tidigare kräver att företagen intresserar sig för CSR 

och en annan att den kritik som kommer i dag är större än tidigare och 

framförs av mer inflytelserika grupper i samhället (Smith 2003). Idén om att 

CSR kan vara en affärsstrategi bygger på uppfattningen att företag kommer att 

se affärsmöjligheterna det för med sig som ett tillräckligt initiativ för att agera 

på ett socialt ansvarsfullt sätt (De Schutter 2008). Som en effekt av ökad 

mediebevakning och nya informationsteknologier sprids informationen om 

missförhållanden från tillverkande fabriker på andra platser på jorden till 

konsumenterna i väst allt snabbare (Smith 2003). På sätt och vis kan CSR-

arbetet därför sägas bedrivas i ett visst mått av egenintresse (Smith 2003).     

De Schutter (2008) uppger att CSR påverkar både intressenter och processer 

inom företaget positivt, som till exempel genom lojalare anställda och 
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maximering av resursutnyttjande, likaväl som att yttre intressenter, med 

konsumenterna i spetsen, blir nöjda. För att vara framgångsrikt måste ett 

värderingsbaserat företags värderingar stämma överens med intressenternas 

värderingar (Edvardsson & Enquist 2009). Ett företags strategi för sitt sociala 

ansvarstagande bör vara unikt för företaget, inte följa ett allmänt mönster. För 

att skapa en framgångsrik CSR-strategi krävs att det finns en förståelse för vad 

som gör organisationen unik, hur företagets mission, värderingar och 

kärnverksamheter fungerar. (Smith 2003)  

Det finns de som hävdar att företagens sociala ansvar är ett resultat av att 

ägandet och styrningen i många företag har delats. Detta anses bero på att en 

ledning som inte själva är ägare bättre kan balansera olika intressenters 

synpunkter. (Vogel 2005) Denna åsikt är dock omtvistad. Fassin (2008) hävdar 

att entreprenören i ett SME har ett naturligt långtidsperspektiv, inte är 

pressade att lämna kvartalsrapporter och är motiverad av andra psykologiska 

faktorer än vinst vilket gör att deras perspektiv på CSR inte är det samma som 

för investerare i stora företag. I SME:s kommer mycket av det som görs vara 

beroende av hur ägaren/ledningen ser på saker och ting, vilka värderingar 

hon/han har, och det ägarna ser som viktigt kommer att i hög grad avgöra hur 

företaget agerar (Fassin 2008). Jenkins (2009) hävdar att många SME:s i första 

hand använder moraliska och etiska argument för det de gör i frågor med 

anknytning till CSR, inte att de ser affärsmässiga fördelar som ökad 

effektivitet, kostnadsreduceringar eller liknande. Enligt Fassin (2008) är CSR-

arbetet i SME:s i regel mer informellt än i större företag. SME:s rapporterar 

sällan externt om sitt CSR-arbete och många av de mindre företagen är också 

obekväma med att ‟skryta‟ om sina CSR-aktiviteter, främst om de bygger på 

moraliska och etiska argument (Jenkins 2009). Det är svårt för företag att 

utvärdera CSR-aktiviteter (Vogel 2005), och kostnaderna för rapportering blir 

proportionerligt högre för SME:s än för större företag samtidigt som nyttan av 

rapporteringen upplevs vara tveksam (Quariel & Auberg 2005 i Fassin 2008). 

Roberts et al. (2006) anser att SME:s redan sysslar med ett stort antal sociala, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter i sin verksamhet men att de generellt 

sätt inte använder ett ‟CSR-språk‟ för att beskriva det. SME:s har vanligen tagit 

ett socialt ansvar lokalt till exempel genom att bedriva välgörenhet, sponsra 

lokala kultur- och sportaktiviteter, men detta är sällan lika synligt som när stora 

företag ägnar sig åt sina sociala aktiviteter (Fassin 2008). Idag saknas formella 

regleringar om företags CSR-arbete och att företag själva tar ansvar i dessa 

frågor (skapar strategier och dylikt). Det anses både minska sannolikheten för 
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att sådana regleringar skapas och förbättra företagets konkurrensmöjligheter 

om en tvingande reglering senare skulle införas (Vogel 2005). Det finns dock 

de som hävdar att för att sociala och miljömässiga frågor ska bli lika viktiga 

som de ekonomiska måste det ske en reglering där företagen hålls ansvariga 

för sitt agerande och straffas om de bryter mot reglerna (Valor 2005). SME:s 

kan vara både mycket svåra att reglera eftersom de i regel misstror byråkrati 

(Tilley 2000), men de kan också vara mer flexibla än stora företag (Goffee & 

Scase 1995 i Jenkins 2009).  

 

4.3. Hur CSR upplevs av företagets intressenter 

CSR-strategin bör arbetas fram i samråd med företagets intressenter så långt 

detta är möjligt (Smith 2003). Det är dock viktigt att ledningen väljer att 

utforma sina CSR-strategier så att de leder till positiva effekter för det egna 

företaget (Bhattacharyya 2010). Intressenter är alla grupper som på något sätt 

påverkas av företagets agerande (Freeman 1984 i Beckmann 2006). Thomas 

och McDaniel (1990) uppger att företagsledare behöver utveckla en 

uppfattning om företagens externa och interna miljö och detta sker lämpligen 

genom att undersöka hur företagets intressenter ser på företaget. 

Intressentteorin har i allt högre grad kommit att fokusera på vikten av att 

inkludera intressenterna i företagets långsiktiga värdeskapande (Andriof et al 

2002 i Morsing & Schultz 2006). Forskningen visar att viktiga intressenter som 

konsumenter, anställda och investerare i ökande grad agerar genom att belöna 

de företag som de anser vara goda samhällsmedborgare och straffa dem som 

inte upplevs vara det. Förutom att öka intressenternas medvetenhet om 

företagets CSR-arbete är den största utmaningen för företagen att övervinna 

deras skepsis. (Du et al 2010)  

Det ökade behovet av att tillsammans med intressenterna bygga ett långsiktigt 

värdeskapande för företaget (Andriof & Waddock 2002) gör att 

intressentteorin alltmer kommit att handla om dialog med och involvering av 

intressenterna. Att enbart informera intressenterna om företagets aktiviteter 

(envägs kommunikation) är inte tillräckligt utan företag måste skapa 

förutsättningar för en tvåvägs kommunikation. (Morsing & Schultz 2006)   

Det varierar hur mycket information om CSR som intressenterna är 

intresserade av, och vilken del av företagets CSR-arbete som är relevant för 

dem. Det är därför viktigt för företagen att övervaka vilka frågor som 
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intressenterna anser är viktiga, utan att alltför flyktigt göra förändring i 

företagets engagemang. (Du et al 2010)  

 

4.3.1.  Producenter 

Det har uppstått ett ökat tryck på att företag skall hållas ansvariga för den 

miljöpåverkan och de arbetsvillkor som råder hos företagens leverantörer 

(Andersen 2006). Detta är inte så underligt eftersom majoriteten av de varor 

som konsumeras i Europa och Nordamerika produceras på andra platser i 

världen (Vogel 2005). Detta är idag så pass vanligt att det i debatten inte dras 

någon skiljelinje mellan företaget och dess leverantörer (Andersen 2006). 

Åtminstone för stora och synliga företag är det idag naturligt att acceptera ett 

socialt ansvar för till exempel hur arbetsvillkor ser ut hos företagets 

underleverantörer. Att övervaka underleverantörerna är dock problematiskt 

och dyrbart för företagen. (Vogel 2005) För att kunna arbeta effektivt med 

frågor om miljö och socialt ansvar i produktionskedjan krävs både en dialog 

med leverantörerna och en dialog inom den egna organisationen. Forskningen 

indikerar att leverantörerna är villiga att ändra sina processer och ta sitt ansvar 

om de blir korrekt informerade om vad som krävs av dem och är informerade 

om skälen till varför köparen ställer dessa krav. (Andersen 2006) 

 

4.3.2. Anställda 

Förespråkare för CSR hävdar att ansvarstagande företag har lättare att 

rekrytera, behålla och motivera anställda (Vogel 2005) och att CSR förbättrar 

de anställdas lojalitet liksom företagets produktivitet (Jenkins 2004). Enligt 

Smith (2003) föredrar en del individer att arbeta för socialt ansvarstagande 

företag och om de anställda känner till företagets CSR-arbete har det visar sig 

att de är mer benägna att tala väl om företaget. Det finns exempel på att CSR 

har medfört kostnadsbesparingar för företag i form av minskad 

personalomsättning (Smith 2003). Enligt Vogel (2005) gäller påståendet om 

anställdas engagemang i CSR för en del anställda och han påpekar vidare att 

medarbetarskap, likaväl som ledarskap, i framgångsrika firmor ofta byggs upp 

runt en gemensam vision. Men, att ett företag med ett gott ryckte och CSR-

strategier, är en attraktiv arbetsgivare för vissa individer gör inte att det gäller 

alla individer på arbetsmarknaden. I vissa företag har dock de anställda ställt 

och fått gehör för krav på ett mer ansvarsfullt beteende från företagets sida, till 
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exempel när företagets ryckte har blivit så skamfilat att de anställda måste 

‟försvara‟ för vänner och bekanta hur de ‟kan med‟ att arbeta där. (Vogel 2005)  

 

4.3.3. Konsumenter 

Konsumenter anses vara speciellt känsliga för hur ansvarstagande företaget 

agerar (Pivato et al 2008). De kan visa sitt missnöje genom en bojkott, eller 

aktivt stödja ett företag genom att köpa deras produkter, riktad konsumtion 

vilket ibland kallas för ‟buykott‟, och båda typerna betecknas som politisk 

konsumtion. Den politiska konsumtionen är vanligast förekommande bland 

yngre och bland kvinnor och trenden är att detta ökar. (Bengtsson 2008) CSR 

är dock bara ett, och inte alltid ett speciellt viktigt, kriterium för 

konsumenterna när de fattar sina beslut (Reisch 2006). Konsumenternas 

uppfattning om etiska policier som är kopplade till vissa varumärken är inte 

avspeglade i konsumtion av sådana produkter (Anselmsson & Johansson 

2007). När det gäller så kallade organiska produkter påverkar dels 

hälsoaspekter och säkerhetsaspekter valet men också kundernas ‟samvete‟, 

men dessa produkter är i allmänhet något dyrare än de icke-organiska 

alternativen. Detta gör att kunden betalar för det mer ‟etiskt korrekta‟ 

produktionssättet och litar på att producenten levererar detta. (Pivato et al 

2008)    För att underlätta detta övervakas den ‟etiska‟ produktionen av en 

tredje part, ofta en så kallad Non Governmental Organisation (NGO) som 

genom sin märkning av produkten blir en garant för produktionen (Pivato et al 

2008). NGO:er är värderingsstyrda och anses av allmänheten som mer pålitliga 

än både företag och statliga organisationer (George 2006). Enligt Beckmann 

(2006) är det dock förvånansvärt lite som är fastställt när det gäller hur 

konsumenter reagerar på kommunikation rörande företags CSR-arbete. 

Negativ information om CSR-frågor tenderar dock att väga tyngre än positiv 

när konsumenterna fattar sina köpbeslut (Sen & Bhattacharya 2001). 

Forskning visar att konsumenter i allmänhet har förståelse för att företagen 

genom sitt CSR-arbete vill uppnå affärsmässiga mål (Du et al 2010). Forehand 

och Grier (2003) hävdar att konsumenternas skepsis inte i första hand bygger 

på tron att företaget har egennyttiga motiv i det som görs, det är snarare 

uppfattningen att företaget ‟mörkar‟ dessa egenintressen som ökar 

konsumenternas skepsis. 
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4.4. Fördelar och nackdelar med CSR 

Strategiska CSR-aktiviteter skapar både materiella och immateriella vinster för 

företag (Bhattacharyya 2010). CSR spelar roll i konkurrensen mellan företag 

eftersom en del av konsumenterna har visat sig vara beredda att betala mer för 

varor om företagen har ett CSR-perspektiv (Smith 2003). Ju mer ett företag är 

engagerat i att utveckla en bred CSR-policy och ju mer detta kan 

kommuniceras till intressenterna, desto större är konsumenternas belöning 

(Pivato et al 2008). Weber (2008) presenterar fem fördelar för företag som 

arbetar med CSR: 

1. Positiv effekt på företagets image och ryckte 

2. Positiv effekt på anställdas motivation, företagslojalitet och rekrytering 

3. Kostnadsbesparingar 

4. Ökade vinster tack vare ökad försäljnings och marknadsandelar 

5. Minskad riskexponering kring företags CSR-relaterade arbete 

Det finns vissa problem med att se CSR som en affärsstrategi. Dels riskeras 

CSR att ses som ett investeringsbeslut bland andra, och dels bygger CSR också 

på en del antaganden runt anställdas, kunders och övriga intressenternas 

beteende som kanske inte visar sig stämma. (De Schutter 2008) Vogel (2005) 

hävdar att riskerna förknippade med CSR inte är annorlunda än riskerna 

förknippade med andra affärsstrategier. Ibland är CSR en bra affärsstrategi och 

ibland är det inte det. Forskarna är i dag inte överens om huruvida SME:s har 

lättare eller svårare än stora företag att arbeta med CSR och ta sitt sociala 

ansvar (Lepoutre & Heene 2006). I vissa fall har SME:s inte själva valt att 

engagera sig i CSR, det har i stället varit ett krav från stora kunder som 

multinationella företag (Morsing & Perrini 2009). SME:s är vanligen inte lika 

synliga som större företag och kan därigenom undgå att granska och bestraffas 

individuellt om de inte tar sitt sociala ansvar. Detta gör det dock svårare för 

SME:s att bli individuellt belönad om de tar ett stort socialt ansvar. (Lepoutre 

& Heene 2006) Fassin (2008) anser dock och att CSR handlar om mentalitet 

och attityder och att dessa i hög utsträckning finns i små och medelstora 

företag.  

Vogel (2005) menar att i motsats till vad förespråkarna hävdar, är CSR långt 

ifrån gratis för företag att införa och arbeta med, och de relativt blygsamma 

resultat som hittills setts av företagens CSR-arbete och engagemang kan bero 

på att de helt enkelt inte har investerat nog med pengar för att skapa några 

större förändringar och därmed inte nått några större resultat. Företag bör 

också vara medvetna om att CSR-strategin kan slå tillbaka negativt mot 

företaget. Detta kan bero på att företag drar till sig uppmärksamhet genom att 
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annonsera sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande eller att 

implementeringen av strategin misslyckats. (Smith 2003) Svårigheterna med att 

fastställa om CSR är en lönsam affärsstrategi eller ej kan delvis bero på att de 

studier som är gjorda mäter olika och frågan om hur det sociala och 

miljömässiga ansvarstagandet ska mätas är inte heller fastställt (Vogel 2005). 

Det saknas metoder för att hjälpa företag att utvärdera enskilda CSR-

aktiviteter eller projekt (Weber 2008). Det kanske inte heller finns något ‟bästa 

sätt‟ att mäta företags sociala aktiviteter på (Wolfe & Aupperle 1991 i Turker 

2009). Det finns också ett problem med att fastställa orsak-och-verkan-

samband kring dessa frågor. Det är tänkbart att lönsamma företag har råd att 

syssla med CSR, inte att det är CSR som gör dem lönsamma (Vogel 2005).  
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5. Analys 

I inledningen till empirin har vi presenterat hur de representanter för Löfbergs 

Lila som vi intervjuade den 15 april 2010 ser på CSR. Svaren vi fick varierade 

mellan de intervjuade, vilket vi tror kan förklaras med att de intervjuade har 

olika yrkesroller, att deras syn på CSR varierar eller att de uttrycker sig olika 

men egentligen syftar på samma sak.  

 

5.1. Varför har Löfbergs Lila valt att arbete med CSR? 

Payne (2003) nämner fem olika skäl till varför företag väljer att ägna sig åt 

CSR-relaterat arbete. Dessa är; värderingar, legitimitet, reducering av risk, 

marknadspositionering och för att öka den interna motivationen. För att ett 

företags strategi för det sociala ansvarstagandet ska bli framgångsrik krävs 

enligt Smith (2003) en förståelse för företagets mission, värderingar och 

kärnverksamhet. CSR är inte någonting som är nytt för Löfbergs Lila. Att ta 

ett socialt och miljömässigt ansvar har varit och är en del av företagets 

åtaganden sedan företaget grundades och värderingarna vårdas och drivs av 

ägarna i familjen Löfberg. K. Löfberg75 uppger i sin intervju att CSR-relaterat 

arbete alltid i någon mån har bedrivits i företaget sedan hennes farfars far, 

Anders Löfberg tillsammans med sina bröder grundade företaget 1906 och att 

personalen idag upplever att det ‟sitter i väggarna‟. Det kan därför sägas att det 

är inbyggt i företagets struktur vilket Grayson och Hodges (2004 i Jenkins 

2009) anser vara central för att en CSR-strategi ska blir framgångsrik. Ett av 

Paines (2003) skäl till varför företag väljer att engagera sig i CSR är frågan om 

legitimitet. K. Löfberg76 upplever att allt fler av intressenterna kräver av 

företaget tar ansvar i frågorna kring CSR. En tendens som K. Löfberg77 tror 

kommer att öka även i framtiden. Om denna tendens verkligen kommer att 

öka, vilket Bengtsson (2008) förutspår, finns det skäl att tro att kraven på 

företag att engagera sig i CSR kommer att öka. Enligt Valor (2005) upplevs 

CSR i ökad utsträckning av företag som ett måste och vi kan konstatera att 

Löfbergs Lila är långt ifrån ensamma inom kaffebranschen att ägna sig åt CSR-

aktiviteter. De representanterna från Löfbergs Lila vi intervjuat anser dock att 

det egna företaget är mer engagerat i frågorna än konkurrenterna.  
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Ingen av de representanterna för Löfbergs Lila vi intervjuat uppger att de tror 

att företagets CSR-arbete minskar företagets risk. Det kan bero på att Löfbergs 

Lila är ett SME och att dessa sällan får lika mycket uppmärksamhet, varken 

positiv eller negativ, som stora företag får (Fassin 2008). Vi upplever inte att 

Löfbergs Lila ser CSR som ett hot, vilket Maloni och Brown (2006) hävdar att 

många SME:s gör. Däremot är samtliga vi intervjuat oroliga för att vokalisera 

företagets CSR-engagemang och de upplever att det finns en risk för ökad 

granskning och ‟orättvis‟ kritik om företaget skulle dra uppmärksamheten till 

sitt CSR-arbete. Både K. Löfberg78 och E. Eriksson79 nämner att det finns ett 

marknadsvärde i att företaget ägnar sig åt CSR-relaterat arbete som inte minst 

visat sig i företagets förmåga att locka till sig engagerad personal. Den del av 

den medarbetarundersökning som vi fått av K. Löfberg80  visade tydliga 

indikationer på att de anställda kände sig delaktiga och upplever sig ha 

möjligheter att påverka i fråga om CSR. Detta får i hög grad stöd av Payne 

(2003) som listar marknadspositionering och ökad motivation som två 

tänkbara skäl till varför företag väljer att arbeta med CSR. Payne (2003) 

nämner dock inte det som så tydligt har framkommit i empirin om den 

lönsamhet som är kopplat till företaget CSR-arbete. Se mer om detta i 

frågeställning 4, om fördelar för företag att arbeta med CSR.  

 

5.2. Visionen och värderingarnas påverkan på Löfbergs Lilas CSR-
arbete  

Som redan nämnts har Löfbergs Lila en historia av att vara ett ansvarsfullt 

företag. Löfbergs Lila är ett familjeägt företag där flera av ägarna är aktiva och 

arbetar inom företaget och det finns en tydlig kommunikation inom företaget 

rörande dess miljömässiga och sociala ansvarstagande. K. Löfberg81 anser i 

motsats till vad Vogel (2005) påstår att det är en fördel att ägarna befinner sig 

nära verksamheten när det kommer till implementeringen av CSR. Ägarna är 

tydliga med vilka värderingar som de står för som företagare (Löfbergs Lila 

2009) och det är framför allt i SME:s ägarnas värderingar enligt Fassin (2008) 

är avgörande för hur företaget agerar. Enligt vår uppfattning är Löfbergs Lilas 

ledning mycket väl medveten om att de sysslar med CSR, vilket Morsing och 

Perrini (2009) hävdar att SME:s inte alltid är. Även om de representanter för 
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Löfbergs Lila som vi intervjuat varierar i hur de ser på CSR, kan detta förklaras 

med att de intervjuade arbetar med CSR utifrån sina ansvarsområden. 

I den teoretiska referensramen råder det inte konsensus om SME:s har lättare 

eller svårare än stora företag att arbeta med CSR, även om CSR har fått en 

ökad betydelse även för SME:s (Jenkins 2009). De representanter för Löfbergs 

Lila som vi intervjuat instämmer dock i Sarbutts (2003 i Jamali et al 2009) 

påstående att en fördel för SME:s när de ska implementera CSR är att de är 

organisatoriskt plattare och mer flexibla. Fassin (2008) anser att det är lättare 

för företag som direkt leds av ägarna att arbeta utefter CSR-strategier än för 

företag där ägande och ledning är uppdelat. K. Löfberg82 uppger att hon tror 

att ägarformen, inte bolagets storlek, har en avgörande betydelse för 

implementeringen av CSR-strategier i företaget, vilket styrks av de övriga 

representanterna för Löfbergs Lila. Löfbergs Lila är ett familjeägt företag och 

har, i likhet med IKEA, byggt sin framgång på att det finns ett fåtal ägare som 

är engagerade och brinner för att bedriva CSR till skillnad från stora 

börsnoterade företag som har många små och anonyma ägare. Detta 

överensstämmer med både Fassin (2008) och Jamali et al (2009) där den förste 

hävdar att SME har ett naturligare långtidsperspektiv och i större utsträckning 

är beroende av de värderingar som ägaren/ledningen har och den senare 

menar att SME är bättre rustade för att dra fördelar av CSR eftersom dessa är 

organisatoriskt plattare än med större företag. Huruvida Sarbutt (2003) och 

Jamali et al (2009) påstående om kvaliteter som ärlighet och integritet kan 

anses värderas högre hos SME:s i jämförelse med stora företag är ett 

påstående som möjligen kan ses som en effekt av det som K. Löfberg83 

tidigare berörde angående stora företag med många små och anonyma ägare. 

Mycket av det som framkom under intervjuerna med representanterna för 

Löfbergs Lila är att CSR-arbetet i företaget handlar om mentalitet och 

grundläggande värderingar som härstammar från ägarna i likhet med det 

Fassin (2008) säger om CSR i SME:s. Löfbergs Lila har en historia av att 

engagera sig i vad som idag skulle kallas för CSR-aktiviteter och ser det som en 

del i att driva ett företag. Även om ambitionen inte är att ‟rädda världen‟ så 

anser Löfbergs Lilas ägare att de har en skyldighet att hjälpa till och att göra 

vissa saker för att det är ‟rätt sak‟ att göra.   

Tidigare bestod företagets CSR-relaterade arbete främst i ett 

företagsengagemang på lokal nivå i enlighet med Fassin (2008) och Lepoutre 
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och Heene (2006) som vidhåller att SME företag i större utsträckning väljer att 

engagerar sig lokalt. Företagets CSR-arbete bedrivs idag både inom företag, 

med frågor kring personal och anläggningar till inköp och projekt i 

odlarländerna och kontakt med kunder, konsumenter och ett engagemang i 

lokalsamhället. K. Löfberg84 uttalar sig om hur företagets engagemang har 

förändrats genom åren. Tidigare fanns en större spridning av de engagemang 

företaget sponsrade till att man idag allt mer fokuserar på att sponsra och 

stödja projekt som har en närmare anslutning till den egna verksamheten. 

Ledningen har blivit mer restriktiv med vilka projekt man väljer att stödja.  

Det är dock, vilket vi beskrivit tidigare, centralt i tanken på CSR som 

affärsstrategi att företaget sysslar med CSR för att ledningen tror att det är till 

ekonomisk nytta för företaget (Vogel 2005). K. Löfberg85 nämner att hon 

upplever att Löfbergs Lila ligger i framkant i att bedriva CSR-aktiviteter för 

företaget och att hon upplever att även företagets kunder på främst Out-of-

Home också delar denna uppfattning. Enligt Vogel (2005) finns det idag inget 

enhetligt sätt att utvärdera CSR-aktiviteter vilket gör det svårt för företagen att 

bedöma aktiviteternas utfall. Ledningen för Löfbergs Lila utvärderar årligen de 

CSR-aktiviteter företaget bedriver. Beträffande ökad reglering råder det delade 

meningar bland de vi intervjuat om det vore positivt eller negativt. Det finns 

de som hävdar att CSR borde regleras i lag (Valor 2005) men till denna idé 

ställer sig K. Löfberg86 tveksam då hon i likhet med Quariel och Auberg (2005 

i Fassin 2008) tror att det skulle resultera i mer byråkrati och egentligen inte 

föra utvecklingen kring socialt och miljömässigt ansvarstagande framåt utan 

enbart innebära ytterligare en kostnad för företagen. I dagsläget saknar 

Löfbergs Lila en CSR-ansvarig och arbetet med CSR sköts av flera olika 

personer i företaget. Detta stämmer med Fassins (2008) påstående om att 

CSR-arbete i SME:s tenderar att vara mer informellt än i större företag. Enligt 

Goffee och Scase (1995 i Jenkins 2009) är SME:s dock i regel flexiblare än 

större företag, vilket är en åsikt vi också hört från de representanter från 

Löfbergs Lila som vi intervjuat. Främst L. Appelqvist87 berör frågan och 

menar att för tydlighetens skull vore det eventuellt bra att ha en CSR-ansvarig, 

men för att arbetet ska vara trovärdigt måste alla arbeta med frågorna inom sin 

del av verksamheten. Genomgående i intervjuerna framkommer dock, liksom 

Jenkins (2009) påpekar ofta är fallet, en viss ovillighet i att kommunicera 

företagets CSR-arbete utåt då risken att uppfattas som ‟skrytig‟ upplevs som 
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påtaglig. Ytterligare ett faktum som stödjer Jenkins (2009) påstående om 

SME:s generella ovillighet i att verbalisera sitt CSR-arbete är att på Löfbergs 

Lilas hemsida nämns inte begreppet CSR (per 2010-03-15). Företaget har valt 

att presentera sitt arbete i dessa frågor under rubriken ‟Miljö & Ansvar‟ 

(Löfbergs Lila 2010).  

 

5.3. Företagets CSR-arbete kopplat till dess intressenter 

Enligt Edvardsson och Enquist (2009) måste det finnas en överensstämmelse 

mellan värderingarna inom organisationen och de som finns i det övriga 

samhället. På Löfbergs Lila upplever man att samhällets värderingar i tämligen 

hög grad stämmer överens med de värderingar som finns inom företaget. 

Försäljningen av ‟etiskt‟ kaffe fortsätter att öka, journalister upplevs vara 

intresserade och flera NGO:er är engagerade i frågorna och vidare tror         

K. Löfberg88 att frågorna kring hur företag bedriver sitt CSR-relaterade arbete 

kommer att öka i framtiden. Genom att vara uppmärksamma på signaler från 

intressenterna försöker Löfbergs Lila utveckla en uppfattning om den miljön 

företaget verkar i vilket Thomas och McDaniel (1990) refererar till.              

De representanter från Löfbergs Lila som vi talat med upplever dock att det 

finns ett gap mellan intressenternas och företagets intresse för frågorna kring 

CSR. Detta gör att en stor del av utmaningen nu är, i likhet med vad Du et al 

(2010) beskriver, att öka intressenternas medvetenhet om företagets CSR-

arbete.    Att kommunicera CSR-arbetet står också i fokus för de 

representanter för Löfbergs Lila som vi intervjuat, både i dialogen med 

producenterna, de anställda, konsumenterna och kunderna, där samtliga vi 

intervjuat konstaterar att företaget har varit försiktigt hittills.  

 

5.3.1. Producenter 

Situationen för producenterna av råkaffe är på många sätt problematiskt och 

bekymrande. Genom bland annat stödja ICP och 4C Association arbetar 

företaget aktivt med att förbättra situationen för kaffeodlarna och gör så även 

för dem som inte når upp till kraven för certifieringar. T. Broman89 konstaterar 

att en stor del av hans arbete går ut på att föra en dialog med producenterna 

och vara något av en länk mellan kraven från konsumenterna i väst och 
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odlarna i producentländerna, vilket enligt Andersen (2006) är en nödvändighet. 

Försäljningen av certifierat kaffe är inte speciellt stor jämfört med 

försäljningen av icke-certifierat kaffe. Trycket på företag i väst att de även skall 

hållas ansvariga för de sociala och miljömässiga förhållandena hos 

råvaruproducenterna som Andersen (2006) har noterat har Löfbergs Lila tagit 

till sig. Andersen (2006) påpekar också att leverantörerna ofta är villiga att 

ändra sina processer bara de blir informerade om hur och varför. Med tanke 

på kaffeodlarnas utsatta situation är det dock viktigt att de också (eller kanske i 

ännu högre grad) får ekonomiska fördelar av CSR vilket är ett av målen med 

certifieringarna.  

 

5.3.2. Anställda 

Flera av de representanter från Löfbergs Lila som vi intervjuat stödjer CSR-

förespråkarnas påståenden och hävdar i likhet med Vogel (2005) att de tycker 

sig se att företagets sociala och miljömässiga engagemang betyder mycket för 

de anställda och att detta blir allt viktigare ur ett rekryteringssammanhang. En 

uppfattning som senare även vidimerades av Löfbergs Lilas personalchef      

H. Eriksson.90 Detta behöver dock inte tillskrivas någon avgörande vikt och 

det finns heller några andra bevis än den uppfattning som de representanter 

för Löfbergs Lila som vi intervjuat ger uttryck för. Som Vogel (2005) påpekar 

byggs framgångsrika firmor ofta upp kring en gemensam vision vilket gör det 

svårt att bevisa att det är CSR-strategierna som gör företaget till en attraktiv 

arbetsgivare. E. Eriksson91 uppger att hon inte skulle arbeta hos Löfbergs Lila 

om det inte vore för företagets arbete inom miljömässig hållbarhet och social 

rättvisa. Liksom Smith (2003) och Vogel (2005) påpekar varierar vilken vikt 

konsumenter tillskriver CSR och samma sak gäller för anställda och 

presumtiva anställda. Värderingar och CSR-engagemang kommer att vara 

viktigt för en del anställda men inte för alla.  

 

5.3.3. Konsumenter 

K. Löfberg92 uppger att de formaliserade kraven från kunderna rörande CSR-

frågor ökar men att företaget har ett ryckte bland sina kunder om att ‟ligga i 
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framkant‟ gällande dessa frågor. Den typ av politisk konsumtion som             

T. Broman93 tycker sig se tydliga spår av får stöd av Bengtsson (2008). Både att 

förekomsten av det ökar och att det främst är unga och kvinnor som ägnar sig 

åt det (Bengtsson 2008). Flera av de vi har intervjuat på Löfbergs Lila anser att 

företaget har varit alltför försiktigt när det gäller i hur mycket av CSR-arbetet 

som har kommunicerats till konsumenterna. Enligt Sen och Bhattacharya 

(2001) finns det dock fog för en viss försiktighet. Inte enbart för att företaget 

riskerar att få ögonen på sig men för att eventuell negativ information väger så 

mycket tyngre än positiv när köpbeslutet fattas (Sen & Bhattacharya 2001).      

I relationen till konsumenterna spelar certifieringarna en viktig roll eftersom 

det är det ‟etiskt korrekta‟ produktionssättet som gör att kunden betalar mer 

för varan (Pivato et al 2008). Det är NGO:ernas höga trovärdighet (George 

2006) som fungerar som garanter för certifieringarna. CSR är dock bara ett 

kriterium bland flera andra när konsumenterna fattar sina köpbeslut (Reisch 

2006). De representanter för Löfbergs Lila som vi intervjuat ser certifieringar 

som en möjlig vägledning för konsumenterna när de fattar sina köpbeslut.       

I likhet med vad Vogel (2005) har funnit gällande för hur viktigt CSR är för 

anställda så varierar det även hur viktigt CSR-relaterade frågor är för 

konsumenter och kunder.  

 

5.4. Fördelar och nackdelar med Löfbergs Lilas CSR-arbete 

De fördelar som Weber (2008) presenterar som anledningar varför företag 

arbetar med CSR är; ökat marknadsvärde, attraktivare arbetsgivare, medför 

lönsamhet, positiv effekt på de anställda och minskad riskexponering, 

överensstämmer med vad representanterna för Löfbergs Lila uppgav när vi 

intervjuade dem. Den positiva effekt som det CSR-utövande företag får på sin 

image och ryckte kan sägas representeras av det marknadsvärde som             

E. Eriksson94 poängterade att CSR medför för Löfbergs Lila men även av att 

företaget också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Liksom Weber (2008) 

finns en tro hos de representanter för Löfbergs Lila som vi intervjuat att 

företagets aktiva CSR-arbete både förenklar rekryteringen och ökar de 

anställdas motivation och lojalitet till företaget. Under intervjuerna med         

E. Eriksson95 och T. Broman96 uttalade sig båda engagerat om sociala 
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orättvisor och långsiktig hållbarhet och hur företaget förhåller sig till detta. 

Weber (2008) framhåller även kostnadsbesparingar som ett argument till 

varför företag väljer att arbeta med CSR. Kostnadsbesparingarna är en 

anledning som E. Eriksson97 anger medför att det är lättare för företaget att 

fatta beslut i linje med CSR och företagets värderingar kring dessa frågor. 

Weber (2008) lyfter även fram ökade vinster som en effekt av ökad försäljning 

och marknadsandelar. Och mycket riktigt finns det ytterligare ett ekonomiskt 

incitament för företaget att arbeta med CSR. Löfbergs Lilas försäljning av 

certifierade varor är en lönsam affär. Både K. Löfberg98 och L. Appelqvist99 

uppger att lönsamheten per enhet för ‟etiskt‟ odlat kaffe är större än för det 

konventionellt odlade tack vare bättre vinstmarginaler. 

Kring företagets CSR-aktiviteter håller de representanter vi intervjuat på 

Löfbergs Lila inte med Weber (2008) om att det skulle leda till minskad 

riskexponering. Representanterna för Löfbergs Lila uppger inte att de ser 

risker med att arbeta med CSR annat än att det kan ta resurser från företagets 

övriga verksamhet.  Däremot upplever samtliga intervjuade att det finns stora 

risker med att ‟sticka ut hakan‟ och tala öppet om sitt CSR-arbete. Enligt Smith 

(2003) finns det fog för denna oro. Om företag annonserar sitt sociala och 

miljömässiga ansvarstagande riktas uppmärksamheten till de frågorna vilket 

kan medföra att CSR-strategin slår tillbaka negativt mot företaget. I Löfbergs 

Lilas miljöpolicy manas till försiktighet i kommunikationen utåt. Anledningen 

till att de representanter vi intervjuat inte upplever att CSR minskar företagets 

risk kan enligt Lepoutre & Heene (2006) förklaras med att företaget är ett 

SME och att det gör att företaget visserligen inte blir lika granskade som större 

företag, men också att de inte blir individuellt belönade om de tar ett större 

socialt och miljömässigt ansvar. Inom Löfbergs Lila verkar det, åtminstone 

enligt de vi intervjuat, finnas en tro på att företaget har lättare att arbeta med 

CSR än vad större företag har, främst för att det upplevs vara lättare att 

engagera medarbetarna i arbetet och att beslutsvägarna inom företaget blir 

kortare.  

I kritiken mot CSR hävdar Henderson (2009) att företag i regel inte alls tjänar 

på att bedriva CSR-arbete. I likhet med vad Weber (2008) anser så 

framkommer det att ett av skälen till varför Löfbergs Lila arbetar med CSR är 

att det anses vara ekonomiskt fördelaktigt för företaget. Under intervjun med 
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L. Appelqvist100 framkommer att lönsamheten för företaget, förutom 

kostnadsbesparingar, består av högre vinstmarginaler på försäljningen av 

företagets ‟etiska‟ produkter. Vogel (2005) hävdar att han funnit att CSR kan 

vara en bra och lönsam strategi för en del företag men inte för alla. Det är 

därför inte ett orimligt antagande att Löfbergs Lila arbetar med CSR därför att 

det är en strategi som är lönsam för företaget. Den affärsmässiga sidan av det 

framgick mycket tydligt då vi intervjuade representanterna för Löfbergs Lila. 

Även om värderingarna om ansvarstagande är viktiga för företagets ägare, 

ledning, anställda och andra intressenter är lönsamheten och företagets 

långsiktiga överlevnad centralt i de beslut som tas rörande CSR och också 

grundläggande för att företaget överhuvudtaget kan syssla med de frågorna.  

 

5.5. Sammanfattning av analysen  

Syftet med denna uppsats är att beskriva Löfbergs Lilas värderingar med 

avseende på dess CSR-engagemang och hur den påverkar företagets affärer.    

I förhållande till den totala kaffeproduktionen i världen är Löfbergs Lilas andel 

(0.4 %)101 försumbar. Men med tanke på de stora problem som odlingen och 

handeln med kaffe medför är det nödvändigt att företag ‟börjar någonstans‟.  

 

5.5.1. Varför väljer Löfbergs Lila att arbeta med CSR? 

Ägarnas värderingar är grundläggande för hur alla företag arbetar. Vi har 

kommit fram till att det finns värderingar hos Löfbergs Lila som härstammar 

från ägarna i familjen Löfberg som stödjer ett aktivt CSR-engagemang och 

Löfbergs Lila har arbetat så länge med frågorna att det ‟sitter i väggarna‟. Att 

arbeta med de ‟etiska‟ produkterna är också lönsamt för Löfbergs Lila, det 

medför kostnadsbesparingar, immateriella vinster som mer motiverad personal 

och ett stärkt varumärke och det är lönsamt eftersom vinstmarginalerna på 

‟etiska‟ produkter är större än för de ‟vanliga‟ produkterna. Det upplevs också 

som att kraven från intressenterna, inte minst från konsumenter och kunder, 

om att företaget bör ta ett ökat socialt och miljömässigt ansvar ökar. 
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5.5.2. Hur påverkar företagsledningens vision och värderingar 
Löfbergs Lilas CSR-arbete? 

Löfbergs Lila ägs och styrs än i dag av den familj som grundade företaget i 

början av 1900-talet och familjens värderingar kring vikten av att ‟göra det 

man kan‟ har hela tiden genomsyrat verksamheten. Enligt K. Löfberg är det 

avgörande för implementeringen av CSR-strategierna i företaget att ägarna 

‟brinner för‟ frågorna och att de befinner sig nära verksamheten. Företaget har 

genom åren gått från lokalt till globalt engagemang rörande de sociala och 

miljömässiga frågorna, även om det lokala inslaget fortfarande är närvarande. 

Löfbergs Lila har under de senaste åren alltmer koncentrerat sig på CSR-

aktiviteter med närmare koppling till den egna verksamheten.  

 

5.5.3. Hur är Löfbergs Lilas CSR-arbete kopplat till företagets 
producenter, anställda och konsumenter? 

Representanterna för Löfbergs Lila upplever att företaget för närvarande är 

mer engagerat i frågorna kring CSR än vad dess intressenter är men att 

intressenternas intresse har ökat. De representanter för Löfbergs Lila vi 

intervjuat upplever att frågorna kring socialt och miljömässigt ansvar är viktigt 

för företagets anställda, och ett engagemang för dessa frågor har även vi 

noterat under intervjuerna, dock behöver detta inte gälla alla presumtiva 

anställda. Gällande kaffeproducenterna så bedriver Löfberg Lila ett aktivt 

arbete, dels för att föra en dialog med producenterna men också för att öka 

‟lägsta nivån‟ i produktionen genom 4C Association. Löfbergs Lila upplever att 

företaget är med involverade i CSR än vad konkurrenterna är, men i dagsläget 

är inte konsumenterna medvetna om vilket CSR-relaterat arbete som Löfbergs 

Lila bedriver. Out-of-Home kunderna uppges ha bättre kunskap om detta och 

det märks i vilka volymer ‟etiskt‟ kaffe som Löfbergs Lila.   

 

5.5.4. Vilka fördelar och nackdelar kan arbetat med CSR resultera 
i för Löfbergs Lila? 

Löfbergs Lila upplever flera fördelar med att arbeta med CSR, ökat 

marknadsvärde, att företaget blir en attraktivare arbetsgivare, 

kostnadsreduceringar etcetera. De ‟etiska‟ produkterna är även ekonomiskt 

fördelaktiga för företaget som ett resultat av skillnader i konsumenternas 

köpbeteende gällande dessa produkter. Den risk som samtliga intervjuade 
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representanterna för Löfbergs Lila uppger gällande företagets arbete med CSR 

är egentligen inte ett resultat av CSR-arbetet i sig. Upplevelsen är snarare att 

företaget riskerar att få ‟orättvis‟ kritik i form av negativ publicitet trots de 

ansträngningar företaget ändå gör om CSR-frågorna skulle få ökad 

uppmärksamhet.  

 

5.6. Avslutning 

Kaffeproduktion är en industri som på det hela taget är ‟etiskt problematisk‟ 

och även om det nu görs ansträngningar för att minska de negativa effekterna 

är det alltjämt en klandervärd bransch. Men den diskussion som förs, och de 

kritiska röster som talar emot, om branschens fortsatta existens bidrar till en 

utveckling där företagen uppmuntras att ta ett större socialt och miljömässiga 

ansvar.  

De ‟verktyg‟ eller ‟praktiska riktlinjer‟ som yttre intressenter, till exempel EU, 

vill att företagen implementerar för att nå en långsiktig hållbarhet efterfrågas 

inte alltid av företagen själva. Detta antingen för att de saknar intresse av att 

arbeta med CSR-frågorna eller att de redan bedriver sådan verksamhet, men 

att de gör det under informellare former och att CSR redan finns inarbetat i 

företagens kultur. En svårighet med implementeringen av CSR kan vara att det 

inte kan läggas utanpå redan existerande strukturer, men i Löfbergs Lilas fall 

finns det sedan lång tid inom strukturerna som ett resultat av ägarnas 

värderingar och att det i Löfbergs Lilas fall har medfört affärsmässiga fördelar 

för företaget. Efter att ha genomfört denna fallstudie om Löfbergs Lilas CSR-

arbete står det klart för oss att värderingar är avgörande för hur Löfbergs Lila 

arbetar med CSR, inte minst för att ‟tänket‟ redan finns i företagskulturen och 

inte behöver implementeras.  
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1: Certifieringssystem  

Ungefär 10 % av det kaffe som säljs i Sverige är certifierat och det finns en 

mängd certifieringar och märkningar för kaffe, nedan tar vi upp de 

certifieringar som vi har stött på under arbetet med denna uppsats. Löfbergs 

Lila använder sig av certifieringarna, Rättvisemärkt, KRAV, EU:s ekologiska 

märkning och UTZ Certified (Löfbergs Lila 2010).  

 

7.1.1. Bird Friendly® 

Efter att ha upptäckt en koppling mellan fåglar och kaffe 

lanserade Smithsonian Migratory Bird Center år 2000 

certifieringen Bird Friendly® (Bird Watchers Digest 2010). 

Bird Friendly® är idag den enda certifieringen för 100 % 

organiskt kaffe odlat i skuggan (Smithsonian Institution 

2010a). Att kaffet är odlat i skuggan av annan växtlighet, 

till skillnad från ‟vanligt‟ kaffe som är odlat på land där annan växtlighet har 

tagits bort, resulterar i att en del av miljöproblem som den konventionella 

odlingen leder till undviks (Bird Watchers Digest 2010). Kriterierna för 

certifieringen rör bland annat hur hög den övriga växtligheten är och hur 

många arter av växter och blommor som kan observeras på odlingen 

(Smithsonian Institution 2010b). Odlarna betalar inget för certifieringen men 

rosterierna betalar cirka 25 cent per pound (orostade) kaffebönor de använder 

(Bird Watchers Digest 2010).  

 

7.1.2. Blomman 

Blomman eller EU-Ecolabel som den också kallas är ett 

europeiskt miljömärke som kan användas inom den 

Europeiska unionen. Märket signalerar att produkten som 

bär den är tillverkad med så miljövänliga metoder som 

möjligt men även hela livscykeln tas med i beräkningen, så 

användningen och destruering av produkten ska belasta 

miljön så lite som möjligt, dessutom ska produkten vara av 
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sådan kvalitet att tillverkaren kan garantera att den fungerar lika bra som andra 

produkter. (Miljömärkning Sverige AB 2010) 

 

7.1.3. ’Ekologiskt’ - Europalövet 

Sedan 1 januari 2009 gäller en ny EU-förordning för 

produktion, kontroll och märkning av ekologiska varor. 

Ekologisk produktion måste respektera naturens 

kretslopp och ska vara en hållbar produktion som så långt 

som möjligt ska åstadkommas med hjälp av biologiska 

och mekaniska produktionsprocesser. (Europeiska 

kommissionen 2010a).  

Från och med den 1 juli 2010 så har EU en ny 

symbol för certifiering av ekologiska 

produkter och de producenter som blir 

godkända ska då märka sina varor som 

ekologiska med det så kallade ‟Europalövet‟. 

Andra märkningar är dock fortfarande tillåtna. 

(Europeiska kommissionen 2010b) Enligt 

Europeiska kommissionen (2010b) innebär EU:s ekologiska märkning att: 

 Åtminstone 95 % av produktens innehåll har producerats ekologiskt;  

 Produkten följer reglerna i den officiella kontrollen;  

 Produkten har kommit direkt från producenten, eller förädlaren, i en förseglad 

förpackning;  

 Produkten har producentens, förädlarens eller försäljarens namn på 

förpackningen och namn på, eller kod för, kontrollorganisationen 

 

7.1.4. International Organization for Standardization  

International Organization for Standardization (ISO) är 

ett nätverk bestående av nationella standarders institut 

som för närvarande finns i 159 länder. ISO är en icke-

statlig vars metod går ut på att skapa en konsensus hos 

deltagarna och därigenom skapa lösningar som tillgodoser 

kraven både hos företagen och hos resten av samhället. (ISO 2010) ISO 14001 

är liksom alla ISO-serier ett verksamhetssystems underlag för företag och 

andra organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. 
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Systemet kan användas som ett internt verktyg eller ligga till grund för en 

extern certifiering. För en ISO 14001-certifiering krävs det att företagets 

miljöpåverkan kartläggs, att miljöaspekterna identifieras och att företaget har 

en miljöpolicy, men certifieringen ställer också krav på att företagets 

miljöarbete kontinuerligt förbättras. (Swedish Standards Institute 2010)  

 

7.1.5. KRAV 

KRAV är en ekonomisk förening med 27 medlemsor-

ganisationer som bildades 1985 och arbetar för att främja 

ekologisk produktion och konsumtion. För att kunna märka 

sina produkter med KRAV måste producenten uppfylla 

regler som gäller miljö, djuromsorg, hälsa och socialt ansvar. Organisationen 

siktar mot en hållbar produktion och förbjuder därför användandet av 

bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer och ett fokus 

läggs på kretsloppet på gårdarna. (KRAV 2010)  

 

7.1.6. Rainforest Alliance  

Rainforest Alliance är en New York-baserad 

organisation som arbetar globalt med människor 

som för sin försörjning är beroende av att bruka 

jorden. Organisationens mål är att bevara biologisk 

mångfald och hjälpa till att garantera hållbara försörjningsmöjligheter genom 

att förändra produktions-, affärs- och konsumtionsbeteenden. Rainforest 

Alliance har skapat standarder för ett hållbart jordbruk som tar hänsyn både 

till marken, djuren och människorna som lever där, deras välbefinnande och 

samhällen samtidigt som man engagerar sig för hållbar turism i de områden 

där man finns representerade. (Rainforest Alliance 2010)  

 

7.1.7. Rättvisemärkt  

Rättvisemärkt representerar organisationen Fairtrade 

Labelling Organizations International (FLO) i Sverige och är en 

oberoende produktmärkning som visar att produkten 

uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna. 
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Målsättningen med märkningen är att förbättra de ekonomiska villkoren för 

odlarna och de anställda, motverka barnarbete och diskriminering, främja 

demokrati, organisationsrätt och utveckling för det lokala samhället både 

socialt och ekonomiskt Miljöhänsyn och ekologiskt jordbruk främjas också 

men är inget krav för märkningen. (Rättvisemärkt 2009) För att kontrollera att 

kriterierna uppfylls sker två typer av kontroller, kontroll av dokumentation och 

fältkontroller hos producenterna (Rättvisemärkt 2009) och det certifierade 

företag betalar en licensavgift till Rättvismärkt (Rättvisemärkt 2010).  

 

7.1.8. UTZ Certified Good inside 

UTZ (ett ord som betyder god på mayaspråket) 

certifiering används för att visa att kaffe odlas på ett 

professionellt sätt som visar hänsyn till lokalsamhället 

och miljön, att arbetarna och deras familjer har drägliga 

bostäder, rätt till läkarhjälp etcetera. UTZ märkningen är 

dock främst en garant för professionalism vad det gäller odlandet av kaffet, det 

är inte skapat i första hand för fattigdomsbekämpning eller för att främja 

ekologiskt jordbruk. Genom märkningen med UTZ kan den som köper och 

rostar kaffe se precis varifrån kaffet kommer. (UTZ certified 2010)  
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7.2. Bilaga 2: Intervjumall den 15 april 

 Position och tid i företaget. 

 Hur definierar du CSR? 

 Vad för CSR-arbete bedriver Löfbergs Lila? 

 Vilka visioner har Löfbergs Lila rörande sitt CSR-arbete?  

 I Jämförelse med de resultat som CRS-arbetet har resulterat i idag mot de 
visioner Löfbergs Lila har, hur skiljer sig utfallet från visionen?  

 Sedan när började Löfbergs Lila aktivt jobba med CSR?  

 Vilka av Löfbergs Lilas intressenter påverkas av företagets CSR-arbete?  

 Finns det i nuläget krav på CSR-arbete från Löfbergs Lilas intressenter?   

 Hur kommuniceras CSR till respektive intressentgrupp? Finns möjlighet för 
återkoppling mellan intressenterna och Löfbergs Lila?  

 Hur fungerar företagets rapportering kring CSR? Vore det välkommet med en 
tydligare reglering kring CSR-rapportering?  

 Stöder Löfbergs Lila en standardisering av miljöklassificering av kaffe? 

 Vilka värdegrunder bygger Löfbergs Lila‟s verksamhet på?  

 Vilka konkurrensfördelar/nackdelar ger CSR för Löfbergs Lila?  

 Hur ser företaget på riskerna med att arbeta aktivt med CSR?  

 Hur stor del av Löfbergs Lilas försäljning är ‟etiska‟ produkter?  

 Vem/vilka driver frågorna kring företagets CSR-arbete? 

 Anser du att det är lättare för små- och medelstora företag att arbeta med CSR än 
vad det är för större företag eller tvärtom?  

 Hur stor påverkan anser du att ditt engagemang har på företagets CSR-arbete?  

Övriga frågor 

 Är det ok om vi återkommer med eventuella kompletterande frågor via mail eller 
telefon?  

 Är det något som du känner att du vill tillägga angående företagets sociala och 
miljömässiga frågor och som inte har ställts i ovanstående frågor? 

 Finns det någon annan som du tycker att vi borde prata med om de här frågorna? 
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7.3. Bilaga 3: Kompletterande frågor, skickade den 29 maj 

7.3.1. K. Löfberg102  

 Hur utvärderar Löfbergs Lila sina CSR-aktiviteter?  

 Denna fråga rör företagets kommunikation till dess intressenter:  

 Hur kommunicerar ni med era intressenter?  

 Upplever ni att det är möjligt att skapa en dialog med intressenterna?  

 Siffrorna för försäljningen av certifierade produkter, hur mycket är 
Rättvisemärkt, KRAV och UTZ för Out-of-Home kunderna respektive 
privatkonsumenterna.  

 Hur relateras de CSR-aktiviteter företaget ägnar sig åt till det affärsområde 
Löfbergs Lila verkar inom?  

 På vilket sätt tror du att Löfbergs Lilas CSR-aktiviteter bidrar till att öka 
företagets trovärdighet i konsumenternas ögon?  

 Ser du CSR som en affärsstrategi? Vad medför detta för företaget?  

 Vilka aktiviteter har Löfbergs Lila för att stärka relationen med lokalsamhället?  

 Vilka affärsmässiga fördelar skapar relationerna?  

 Vilka (eventuella) materiella och immateriella vinster för Löfbergs Lila tror du att 
CSR-aktiviteterna för med sig? 

 

7.3.2.  L. Appelqvist103  

 Hur påverkar tankarna om CSR ditt arbete?  

 Hur utvärderar Löfbergs Lila sina CSR-aktiviteter?  

 Hur fungerar företagets rapportering kring CSR?  

 Vad skulle en tydligare reglering kring hur CSR-arbetet ska rapporteras medföra 
för Löfbergs Lila?  

 Vilka skillnader i anser du att det är för små- och medelstora företaget att arbeta 
med CSR jämförelsevis med större företag?  

 Hur stor påverkan anser du att ditt engagemang har på företagets CSR-arbete?  

 Hur relateras de CSR-aktiviteter företaget ägnar sig åt till det affärsområde 
Löfbergs Lila verkar inom?  

 På vilket sätt tror du att Löfbergs Lilas CSR-aktiviteter bidrar till att öka 
företagets trovärdighet i konsumenternas ögon?  

 Ser du CSR som en affärsstrategi? Vad medför detta för företaget?  

 Siffrorna för försäljningen av certifierade produkter, hur mycket är 
Rättvisemärkt, KRAV och UTZ för Out-of-Home kunderna respektive 
privatkonsumenterna.  

 Vilka aktiviteter har Löfbergs Lila för att stärka relationen med lokalsamhället? På 
vilket sätt bidrar dessa relationer till företaget?  

 Är riskerna med CSR är annorlunda än riskerna för andra investeringsbeslut?  

                                                 
102

 Intervjufrågor till K. Löfberg den 6 maj 2010 
103

 Frågor till L. Appelqvist, besvarade via mail den 10 maj 2010 
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 Vilka materiella och immateriella vinster tror du att CSR-aktiviteterna för med sig 
för Löfbergs Lila?  
 

7.3.3.  H. Eriksson104  

 Märker du vid rekryteringar ett intresse för företagets CSR-arbete?  

 Hur yttrar sig inställningen till CSR i rekryteringssammanhang?  

 Hur stor andel av de ansökningar och genomförda anställningsintervjuerna 
berörs av Löfbergs Lilas miljö- och sociala engagemang?  

 Vid en anställningsintervju, hur förhåller sig de intervjuade vid rekryteringarna 
kring det CSR-relaterade arbete som Löfbergs Lila står för?  

 På vilket sätt påverkar företagets CSR-arbete de anställda? 

                                                 
104

 Frågor till H. Eriksson, besvarade via mail den 29 april 2010 
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7.4. Löfbergs Lilas policier105  

7.4.1. Löfbergs Lilas Etiska/Sociala policy  

Alla anställda inom Löfbergs Lila har ett etiskt och socialt ansvar.  

 

Verksamheten skall härvid:  

 

 Alltid sträva efter att hålla god etik i beslut och ställningstaganden som rör 

alla närstående intressenter, t.ex. anställda, kunder, leverantörer och 

myndigheter, för att säkerställa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt 

hållbar utveckling.  

Personliga förmåner i leverantörs-, inköps- och andra affärsrelationer skall 

följa svensk lag och de etiska regler som har formulerats av Institutet Mot 

Mutor (IMM) <www.institutetmotmutor.se>. Metoder som kan betraktas 

som mutor, olagliga provisioner, prisuppgörelser och liknande är 

förbjudna.  

 Skapa värden för samhället genom tillväxt, produktivitetsförbättring och 

sund konkurrens.  

 Genom öppen kommunikation ge medarbetare inflytande och respekt för 

oliktänkande.  

 Betrakta etikfrågor i arbetslivet som en naturlig del av det vardagliga 

arbetet, i kommunikation och beslutsfattande.  

 Vid rekrytering söka bredda företagets erfarenhetsbas med hänsyn till bl.a. 

kön och etnisk bakgrund.  

 Inom för verksamheten rimliga ramar verka för rättvisa villkor för såväl 

anställda inom verksamheten som för arbetstagare i producentländerna.  

 Verka för att konsumenter aktivt erbjuds produkter med miljö- och etiska 

certifieringar såsom t ex Rättvisemärkt/Fairtrade, KRAV-märkt/Organic, 

Utz Certified och Rainforest Alliance.  

 Synliggöra verksamhetens värderingar bl.a. genom samhällsengagemang.  

 Verka för att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv för de anställda.  

 Stödja och uppmuntra initiativ till ökad trivsel också utanför ordinarie 

arbetstid  

 

7.4.2. Löfbergs Lilas Miljöpolicy  

Löfbergs Lila skall tillhandahålla kaffe och te, samt därtill relaterade varor och 
tjänster, som uppfyller marknadens behov och kvalitetskrav.  
 

                                                 
105

 Enligt mail från K. Löfberg 3 maj 2010 

http://www.institutetmotmutor.se/
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Verksamheten skall härvid:  
 

 Utveckla, framställa och tillhandahålla produkter som är säkra  

– för de anställda under tillverkningen, 

– för handeln, kunden och konsumenten under hantering och användning, 

– för miljön under produktens livslängd.  
 Vid val av råvaror, förpackningsmaterial, förbrukningsmaterial och 

distributionssätt ta hänsyn till miljöpåverkan och därvid prioritera 

förnyelsebara resurser, återvinning och låg energiförbrukning.  

 Utforma lokaler och tillverkningsprocesser så att de mer än väl uppfyller 

gällande lagstiftning och lokala föreskrifter för de anställda.  

 Kontinuerligt utvärdera råvaror, produkter, processer och 

förpackningsmaterial samt deras inverkan på miljön för att förbättra den 

totala miljökvaliteten.  

 Främja och uppmuntra miljömedvetandet hos medarbetare genom 

vidareutveckling, motivation och information samt att göra dem medvetna 

om sitt miljöansvar.  

 Aktivt samarbeta med myndigheter, organisationer, leverantörer, handel 

och kunder i strävan att uppnå lösningar för att bättre skydda miljön.  

 Informera kunder och konsumenter om våra produkter och deras 

egenskaper och på ett ansvarsfullt sätt utnyttja miljöargument i 

marknadsföringen. 

 

7.4.3. Löfbergs Lilas Arbetsmiljöpolicy  

 Alla anställda inom Löfbergs Lila har ett grundläggande 
arbetsmiljöansvar.  
 
Verksamheten skall härvid:  
 

 I alla avseenden uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och 

arbetsmiljöföreskrifterna.  

 Utforma säkra lokaler och tillverkningsprocesser så att de väl uppfyller 

gällande lagstiftning och lokala föreskrifter för de anställda.  

 Verka för en psykiskt, socialt och fysiskt sund arbetsmiljö för samtliga 

anställda i verksamheten.  

 Tillse att förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad del av 

den ordinarie verksamheten.  

 Följa arbetsskadeutveckling, personalomsättning och sjukfrånvaro för att 

vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder för ökad säkerhet och trivsel 

på arbetsplatsen.  

 Verka för att kränkande/särbehandlande handlingar inte förekommer på 

arbetsplatsen.  

 


