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Sammanfattning
Konsumtionen av snittrosor i Sverige uppgår årligen till 101 miljoner svenska kronor,

samtidigt som klimatkrisen är ett fortsatt problem. Tidigare arbete på området har primärt

undersökt frågor relaterade till den sociala hållbarheten och deras påverkan på

blomsterindustrin. I denna studie används en insamling av primärdata för att kunna analysera

kvalitativ primärdata från intervjuer med respondenter vilka arbetar på företag verksamma

inom blomsterindustrin. I det nuvarande miljömässiga hållbarhetsarbetet hos distributörer och

återförsäljare prioriterades områdena logistik och transport, förpackningar, plast och avfall,

samt lönsamhet. Det huvudsakliga angreppssättet hos intressenter kan ses som att kombinera

förbättringarna inom den området av miljömässig hållbarhet med ökad lönsamhet.

Komplexiteten kring hållbarhet belystes då hållbarhetsarbetet främst utförs inom företagen,

och skillnaden mellan perception och verklighet framkom. I dagsläget finns det ingen

certifiering för miljömässig hållbarhet som används av blomsterindustrin. Implementationen

av en sådan certifiering kan leda till ökad reliabilitet, legitimitet och värdeskapande.

Emellertid för en implementation av en certifiering också med sig flera risker, och därför är

slutsatsen att blomsterindustrin bör avstå från ett certifikat, och istället använda krav från

organisationer inom industrin för att driva det miljömässiga hållbarhetsarbetet framåt.

Nyckelord: Corporate sustainability, cut roses, miljömässig hållbarhet, rosor, SDG, snittrosor,

sustainability
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1. Bakgrund

Snittblommor är en vanlig företeelse i det svenska hushållet och fredagsbuketten har blivit ett

allt vanligare inslag i vardagen (Henrikson, 2018). Den svenska konsumtionen av snittrosor

(hädanefter rosor), uppgår årligen till 101 miljoner kronor, av vilka majoriteten är

producerade i utsatta länder i östra Afrika med utbredd fattigdom (Fairtrade, u.å.). Den

blomstrande industrin bakom den vackra buketten präglas av dåliga arbetsvillkor och ett

utbrett användande av skadliga kemikalier för både människa och miljö (Fairtrade, u.å.). I

takt med att konsumenter tar allt större ansvar för den miljömässiga effekt deras konsumtion

leder till, ställs högre krav på ett gediget hållbarhetsarbete för alla företag (Företagarna,

2019). Enligt Prado (2013) finns det en asymmetri av informationsflöde mellan konsument

och företag i blomsterindustrin, där producenten har full insyn i produktionens

klimatpåverkan, medan konsumenten saknar nödvändig information vilket försvårar

konsumentens köpprocess. Idag finns inga miljömärkningar på de vanligaste rosorna som

konsumeras i Sverige som syftar till den miljömässiga hållbarheten (Riksdagen, 2015). Den

certifiering som används, Fairtrade, syftar endast till social hållbarhet vilket begränsar

konsumentens insyn kring den miljömässiga hållbarheten. Det finns ett fåtal

frivillighetsorganisationer som arbetar för att förbättra både den sociala och miljömässiga

hållbarheten inom blomsterindustrin. En av dessa är MPS, vilka arbetar för en ökad

transparens för socialt ansvarstagande i avseende på deras miljömässiga påverkan (MPS,

u.å.). Organisationen ämnar att säkerställa att odlare världen över efterlever de bestämmelser

som är satta kring exempelvis användning av bekämpningsmedel, skadliga kemikalier, samt

vatten och energiförbrukning (APH, u.å.a). För kenyanska rosor finns det en nationell form

av certifiering för hållbarhet vilken ställer hårdare krav än MPS på både miljömässig

hållbarhet och för rättvisa arbetsvillkor (Kenyaflowercouncil, u.å.).

Eftersom den största delen av de rosor som konsumeras i Sverige är producerade i Afrika

(Fairtrade, u.å.) fokuserar studien därför primärt på rosor producerade i Afrika. Rosorna

produceras enligt A. Muhr (personlig kommunikation, 2022, 2 maj) i stora växthus

tillverkade av en speciell typ av uv-beständig plast  och beroende på den exakta platsen för

produktion, bevattnas de med ytvatten från närliggande vattenkällor (Alig & Frischknecht,

2018). Rosorna besprutas och gödas med olika typer av bekämpningsmedel för att gynna

bästa möjliga tillväxt. När rosorna väl produceras så placeras de i stora hinkar, som senare
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återanvänds, för att sedan placeras i kylrum (A. Muhr, personlig kommunikation, 2022, 2

maj). Transporten sker därefter med flygplan och kylda lastbilar. Alig och Frischknecht

(2018) studie med livscykelanalyser på ett flertal olika rosor visade att en bunt rosor

producerade i Kenya bidrar till 7 kg koldioxidutsläpp i atmosfären, medan holländskt

producerade rosor i genomsnitt bidrog till 37 kg. Men, det finns andra faktorer som påverkar

den miljömässiga omgivningen utöver koldioxidutsläpp (Behdjou, 2015). Kenyanska rosor

kräver mycket vatten, vilket lett till att omgivande natur och samhällen upplevt en försämrad

tillgång och kvalitet på de befintliga vattenkällorna i områden kring rosodlingar (Behdjou,

2015). Enligt Alig och Frischknechts (2018) analys av rosors miljöpåverkan är den

kenyanska rosen fördelaktig ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv, jämförelsevis med en

holländskt producerad ros. Men med långa transporter och känsliga produkter ställs industrin

inför stora utmaningar i sitt hållbarhetsarbete1. Det rådande synsättet härrörande statliga

regleringar för hållbart företagande, innebär en statisk avvägning mellan ekonomisk

lönsamhet och miljömässig hållbarhet, vilket i sig hindrar innovation (Porter & van der

Linde, 1995). Porter och van der Linde (1995) beskriver hur den holländska

blomsterindustrin genomgick en stor förändring, som innefattade både en miljömässig och

ekonomisk besparing. Genom att konstruera ett slutet system kunde både

vattenförbrukningen och användandet av bekämpningsmedel reduceras. Systemet visade på

möjligheten att kombinera ekonomisk och ekologisk välfärd på ett effektivt och lönsamt sätt

(Porter & van der Linde, 1995). Även i Kenya, där vatten är en bristvara, varpå det enligt A.

Muhr (personlig kommunikation, 2022, 2 maj) länge varit vanligt att använda ett så slutet

vattensystem som möjligt. Det vatten som inte tas upp av rosorna, renas för att sedan

återföras till rosorna när de på nytt behöver vatten (Roses with name, u.å.).

Under studien kommer fokus att ligga på distributörer och återförsäljare vilka alla har ett stort

ansvar i det förändringsarbete som krävs för en hållbar blomsterindustri. Med distributörer

menas den mellanhand som köper produkten från odlaren för att sedan sälja vidare produkten

till en återförsäljare. Återförsäljaren är den organisation som distribuerar produkten till

slutkonsumenten.

1 Definitionen av hållbarhet, eller rättare sagt hållbar utveckling myntades av Norges tidigare
statsminister Gro Harlem Brundtland som ”[...]en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
(WCED, 1987, s.41).
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2. Problemanalys

I takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga och det årligen dör 1,7 miljoner

barn till följd av dessa förändringar (Unicef, 2021), tvingas även den privata sektorn att

genomföra förändringar och åtgärder för att minimera sin klimatpåverkan (Berki-Kiss &

Menrad, 2019). Trots allt högre krav på organisationers ansvar så finns det ingen miljömässig

hållbarhetscertifiering för rosor (Riksdagen, 2015), samt endast begränsad information kring

hur hållbarhetsarbetet inom blomsterindustrin hanteras. För att skapa en förståelse för de

miljömässiga frågorna och utmaningarna som blomsterindustrin idag står inför, ämnade

denna studie bidra med en insyn i hur distributörer och återförsäljare arbetar och har arbetat

med utmaningen för en hållbar värdekedja. Genom att identifiera intressenter inom

blomsterindustrin som förväntas ha insyn och kunskap kring hur hållbarhetsarbetet bedrivs

idag, vilka svårigheter och möjligheter som finns, samt vilken nödvändighet och

begränsningar som finns inom branschen, förväntas studien bidra med ny information och en

utökad förståelse inom området. Eftersom tidigare studier beträffande rosors

hållbarhetsarbete främsta fokus legat på den sociala aspekten (Franze & Ciroth, 2011), har en

kunskapslucka kring arbetet av den miljömässiga hållbarheten i industrin skapats. Med

avseende på avsaknaden av information finns incitament för att analysera och undersöka hur

blomsterindustrin arbetar med hållbarhetsfrågor i dagsläget, hur dessa angrips av intressenter,

samt nödvändigheten av en hållbar certifiering inom branschen. Berki-Kiss och Menrad

(2019) har genomfört en studie vilken undersökte konsumentens (den som i denna rapport

benämns som slutkund) inställning till hållbarhetsmärkningar med avseende på rosor. Studien

visade att den sociala hållbarheten hade störst inverkan på konsumentens val av ros, följt av

kvaliteten på rosen med avseende på storlek, färg och livslängd (Berki-Kiss & Menrad,

2019). Även Rombach m.fl (2021) påvisade i deras studie att den etiska aspekten, alltså det

sociala hållbarhetsarbetet, är en större avgörande faktor för slutkonsumenten är vad

miljömässig hållbarhet tenderar att vara. Av den information som idag tillhandahålls rörande

blomsterindustrins hållbarhetsarbete, saknas en tydlig och informativ bild till konsumenten

kring hur distributörer och återförsäljare engagerar sig i de miljömässiga hållbarhetsarbetet.

Sedan början av 2017 är det lagstadgade krav i Sverige att bolag som uppfyller två av tre

uppsatta krav måste rapportera en officiell hållbarhetsrapportering (Bolagsverket, 2021). En

hållbarhetsrapport ämnar ge läsaren förståelse för de konsekvenser organisationens aktiviteter
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leder till i avseende på miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter

och korruption (Bolagsverket, 2021). I takt med att nya krav och beräkningssystem införs i

Sverige, tvingas företag att ta ett allt större ansvar kring de utsläpp de ger upphov till. Den 31

januari 2022 presenterade miljömålsberedningen att Sverige utöver att beräkna territoriella

utsläpp, alltså utsläpp som sker inom Sveriges gränser (Naturvårdsverket, u.å.), även ska

beräkna utsläpp baserat på konsumtion (Regeringen, 2020). Förslaget kommer innebära att

varor som produceras utomland kommer beräknas som utsläpp som tynger de svenska

utsläppen (SOU, 2022:15). Således skulle de utsläpp som rosor ger upphov till i det

producerande landet, istället innebära en utsläppspost för Sverige. Eftersom rosor ger ett

upphov till en mindre klimatpåverkan ifall de odlas i länder med ett varmare klimat (Alig &

Frischknecht, 2018), men även kräver en stor mängd vatten, har framställningen av rosor en

stor inverkan på omkringliggande miljöer i fattiga länder (Kuiper & Gemählich, 2017). I det

odlingsintensiva området kring Lake Niavasha i Kenya rapporteras det om en pågående

kollaps till följd av den globala rosproduktionen som sker i området (Kuiper & Gemählich,

2017). Kuiper och Gemählich (2017) studie visade att rosproduktionen har en stor effekt på

den omkringliggande miljön, vilket skapar incitament för att åtgärder och förändringsarbete

krävs.

Kuiper och Gemählich (2017) menade att den största och mest påverkande faktorn för rosors

hållbarhetsarbete är volatiliteten med avseende på efterfrågan samt den ekonomiska vinsten.

Författarna menade att incitamenten för en hållbar produktion motiveras ur en rad aspekter,

såsom förväntad lönsamhet. Enligt studien förväntades engagemang i hållbarhetsfrågor och

investeringar i goda arbetsförhållanden och en miljömässig hållbarhet ge en ekonomisk

avkastning. Ett sätt att visa för konsumenter och omvärld det arbete som genomförs är genom

certifieringar. För att en certifiering ska vara lönsam, måste odlaren inneha en rad olika

märkningar, som därigenom bildar en barriär för hållbarhetsarbetet eftersom varje certifiering

innebär en investering från odlarens sida. I linje med Kuiper och Gemählich (2017) menade

Gibbon och Riisgaard (2014) att certifieringar därför snarare kunde innebära en begränsning i

hållbarhetsarbetet, samt att odlarna tvingades införskaffa ett flertal certifieringar för att vara

delaktig i den eftertraktade värdekedjan för hållbara blommor. Däremot visade Amundsen

och Osmundsen (2020) i deras studie om certifieringar inom akvakultur, att certifieringar

trots svårigheten att implementera en certifiering i en komplex bransch, förväntas innebära en

beteendeförändring inom akvakulturen.

4



2.1 Syfte

Studien syftar till att undersöka det miljömässiga hållbarhetsarbetet bedrivs av distributörer

och återförsäljare av blommor med fokus på rosor, vilka områden som är väsentliga inom

branschen, samt hur avsaknaden av hållbarhetscertifiering upplevs inom branschen.

2.2 Frågeställningar

1. Hur bedrivs hållbarhetsarbete av distributörer och återförsäljare i dagsläget?

2. Vilka hållbarhetsmässiga åtgärder är mest väsentliga för distributörer och

återförsäljare?

3. Är en miljömässig hållbarhetscertifiering relevant för blomsterindustrin?
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3. Teori

3.1 Företags samhällsansvar (CSR)

Enligt Kitzmueller och Shimshack (2012) uppskattas två tredjedelar av samhället vilja att

företag ska engagera sig i att bidra till samhällets välmående genom företags samhällsansvar

(CSR). CSR är idag en väletablerad del av företagens struktur och bottnar ur en rad olika

aspekter. CSR kan bero på 1) strategiska orsaker, alltså att det samhällsansvar företaget tar

beror på en förväntad ekonomisk vinning, 2) icke vinstdrivna orsaker, alltså att ansvaret beror

på ett faktiskt engagemang där förväntad vinst inte är en drivande faktor, eller 3) moraliskt

risk (engelska moral hazard) vilket innebär att individen som implementerar CSR åtnjuter en

personlig vinst av engagemanget. Dessa aspekter är en bidragande anledning till

implementeringen av hållbara strategier i företaget (Kitzmueller & Shimshack, 2012). En

implementering av hållbarhetsstrategier i verksamheten har en rad fördelar, både för

verksamheten och för samhället i stort. CSR har en inverkan på en stor del av företagens

operationer, däribland arbets- och konsumentmarknad, privat och publik politik och sociala

normer. Den största effekten som CSR har på företagens verksamhet är på

konsumentmarknaden (Kitzmueller & Shimshack, 2012). Företag kan därigenom

implementera hållbara strategier för att öka legitimitet och undvika konkurrensnackdelar.

Genom att agera hållbart kan företag och hela branscher undvika politiska regleringar som

tvingar företag att utvecklas i en riktning som inte är gynnsam (Clemens m.fl., 2008). Genom

att föregå och agera mer hållbart än vad dagens regleringar kräver, minskar incitamenten för

styrmedel och regleringar från statliga styrorgan. Genom att interagera med marknadens

intressenter, snarare än publika styrorgan, kan företag angripa hållbarhetsutmaningarna

genom ett ekonomiskt perspektiv och därigenom skapa strategier anpassade efter företagets

verksamhet (Delmans & Toffel, 2008).

3.2 Värdeskapande

Den huvudsakliga anledningen till att organisationer och företag existerar beror på

värdemaximerande och att alla beslut som görs av ledningen i ett företag bör leda till ett

långsiktigt värde (Jensen, 2002). Värdet kan generera både ekonomiskt och socialt värde och

när dessa kombineras, skapas ett delat värde (Porter & Kramer, 2011). Enligt Porter och
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Kramer (2011) innebär ett hållbart värdeskapande att ekonomiskt, socialt och miljömässigt

värde inkluderas samtidigt. Baserat på Porters (1985) teori om värdeskapande kedjor

utvecklades möjligheten att analysera relationen mellan hållbart företagande i relation till

övriga intressenter. Enligt Porter och Kramer (2011) är den grundläggande tanken är att ett

företag är beroende av ett välmående samhälle för att vara värdeskapande, vilket innebär att

socialt, ekonomiskt och miljömässigt värde är avgörande för organisationers existens. Synen

på att företag endast är beroende av ekonomiskt värde innebär att de sociala kostnader som

skapas genom företagens aktiviteter, exempelvis utsläpp och föroreningar, inte innebär en

kostnad för företagen. Därför krävs regleringar, beskattningar och utsläppsrätter för att tvinga

företag att ta ansvar för dessa sociala kostnader (Porter & Kramer, 2011).

Delat värde är, enligt Porter och Kramer (2011) den mest fördelaktiga vägen för

legitimitetsskapande. Delat värde innebär alltså att både ekonomiskt och socialt värde skapas

till följd av organisationens existens. Enligt Crane m.fl (2014) finns tillkortakommanden för

teorin om delat värde. Exempelvis menar författarna att socialt värde inte automatiskt skapas

genom organisationens existens, samt den potentiella risken för att organisationer använder

det påstådda sociala värdet för att rättfärdiga sina aktiviteter, alltså rättfärdigar sin existens

genom greenwashing (Crane m.fl., 2014). Det påstådda sociala värdet skulle därför endast

användas för att förbättra företagets rykte eftersom det tycks problematiskt att integrera

hållbarhet i affärsmodellen. Crane m.fl. (2014) argumenterar för att teorin om delat värde,

inte förklarar intressekonflikter mellan det ekonomiska, sociala och miljömässiga värdet.

3.3 Legitimitet

Deegan (2002) nämner att legitimitetsteorin är en systemorienterad teori och att företag antas

påverkas av, samtidigt som de påverkar, samhället i vilket det verkar. Med synsättet att

företag är en del av ett större socialt system i åtanke, indikerar legitimitetsteorin att

organisationer inte har någon ärvd rätt till resurser eller ens att existera. Legitimitet hos

samhället är till den utsträckningen ett företag kan finnas till och, samtidigt som att legitimitet

är en resurs vilken företaget är beroende av, så är det även en resurs som företaget själva kan

påverka (Deegan, 2002).

Anledningar till varför en organisation inte uppfattas som legitim kan enligt Deegan (2002)

vara för att förväntningar från utomstående har förändrats, vilket gjort att tidigare acceptabelt
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beteende hos företaget inte längre godkänns. En annan anledning kan vara en eller flera

händelser som påverkar företagets eller industrins legitimitet eller rykte. Hur eller om

företagets ledning reagerar på skillnader i legitimitet baseras på deras uppfattning om

samhällets perception av företagets handlingar (Deegan, 2002).

3.4 Intressentteori

Intressentteorin, eller på engelska mer välkända, stakeholder theory, anses oftas ha myntats

av Freeman redan 1984 och syftar till att alla företag har intressenter som påverkar

verksamheten (Donaldson & Preston, 1995). Donaldson och Preston (1995) menar att

intressentteorin förespråkar lämpliga attityder, strukturer och praktiker genom en styrande

filosofi för organisationens agerande i givna situationer. Förhållandet mellan den styrande

filosofin och de identifierade intressenterna möjliggör legitimt agerande i relation till allas

intressen. Intressentteorin grundas i tre aspekter, en deskriptiv, en instrumentell och en

normgivande. Den deskriptiva aspekten beskriver typiska karaktärsdrag och beteenden inom

organisationen, medan den instrumentell aspekt, som förklarar sambandet mellan

organisationer och dess intressenter. Den normgivande aspekten, som visar på olika

perspektiv där intressenter och organisationer har ett ömsesidigt och legitimt utbyte av

varandra, där både intressenter och organisationer är en del av ett fungerande samhälle

(Donaldson & Preston, 1995). Intressenter kan, enligt Clarkson (1995) delas upp i två

grupper, primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna har en direkt

interaktion med företaget som präglas av ett ömsesidigt beroende av varandra. De sekundära

intressenterna har en mer indirekt samverkan med organisationen. En typisk intressent är

kunder, leverantörer eller anställda som kan identifieras som en direkt intressent (Buchholz &

Rosenthal, 2005). Den indirekta intressenten är istället konkurrenter, styrande organ, ideella

organisationer (engelska NGO) eller samhället i stort. Intressentteorin bygger på att

organisationer ämnar skapa värde för alla intressenter genom deras verksamhet (Buchholz &

Rosenthal, 2005). Ur ett hållbarhetsperspektiv är relationen till intressenterna avgörande för

värdet av organisationens prestationer (Epstein & Buhovac, 2014) och det ligger ett stort

ansvar att agera till fördel för hela samhället på organisationer (Freeman & Dmytriyev, 2017).
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3.5 Naturliga resursbaserade perspektivet

Barney (1991) kritiserar tidigare sättet att analysera företag vilket tidigare gjorts med

avseende på företagens omgivning och omgivningens påverkan på dess konkurrenskraft.

Tidigare har antaganden gjorts kring att företag är identiska inom en industri när det kommer

till resurser som de kontrollerar och strategier som de använder sig av. Det har i modellerna

även förutsatts att om heterogenitet gällande resurser utvecklas inom en industri, kommer

heterogeniteten försvinna snabbt eftersom de strategiska resurser som företagen använder är

mobila. Barney (1991) presenterar det resursbaserade perspektivet som en analysmodell

vilken undersöker kopplingen mellan ett företags interna egenskaper och prestationer.

Författaren nämner att det resursbaserade perspektivet antar att företag inom en industri kan

vara heterogena när det kommer till strategiska resurser som de kontrollerar samt att resurser

inte behöver vara helt rörliga mellan företag, och därför kan heterogeniteten vara bestående

(Barney, 1991).

Enligt Hart (1995) ignorerar resursbaserade perspektivet begränsningarna som den biofysiska

(naturliga) miljön för med sig. Skalan och omfattningen som människan har på miljön har

under de senaste 40 åren accelererat, till att nu ha en global påverkan. Författaren tror inte att

den moderna ekonomiska produktionen kommer att vara miljömässigt hållbar om existerande

tekniker och metoder för produktion fortsätter att användas. Företag kommer i framtiden

behöva skapa strategier och konkurrensfördelar grundade i miljömässigt hållbar ekonomisk

aktivitet, vilket är ett naturligt resursbaserat perspektiv på företaget (Hart, 1995).

Strategiska förmågor inom det naturliga resursbaserade synsättet är, enligt Hart (1995)

förebyggande av föroreningar, förvaltarskap av produkter och hållbar utveckling. Minskning

av föroreningar kan göras genom kontroll eller motverkan. Vid kontroll fångas utsläpp in och

lagras, behandlas och görs av med genom att använda utrustning som kontrollerar

föroreningarna. Vid motverkan minskas, förändras, eller motverkas utsläppen genom

exempelvis bättre processer eller återvinning. Genom att motverka utsläpp kan företag nå

besparingar vilket resulterar i en kostnadsfördel gentemot konkurrenter. Förvaltarskap av

produkter handlar om att minimera livscykelkostnaden hos produkterna och det är vanligt att

det gör någon form av livscykelanalys för att se över de miljömässiga kostnaderna. Den

hållbara utvecklingen minimerar miljömässig börda då företag växer och utvecklas (Hart,

1995).
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3.6. Certi�ering

Certifieringar skapade av NGO och andra privata intressenter är en avgörande och pådrivande

faktor i både det miljömässigt och socialt hållbara arbetet (O’Rourke, 2006).

Certifieringar kan ses som en form av självreglering av en marknad och kan hjälpa

konsumenten att minska barriären att förkunna vad som är en hållbar produkt eller inte

(Brach m.fl., 2018). Genom att skapa scheman och program för hur det hållbara arbetet bör

genomföras, skapas incitament för organisationer att arbeta mot en hållbarare värld

(O’Rourke, 2006). Det finns idag en rad olika typer av certifieringar, där vissa anses som

starka och andra som svaga (Solér m.fl, 2017). En stark certifiering avser att uppmuntra och

agera vägvisare för ett hållbart företagande, medan en svag saknar lika starka incitament och

riktlinjer för agerande (Gilbert m.fl. 2011). Certifieringar kan även innebära

konkurrensfördelar med avseende på den asymmetri som finns mellan kunder och

organisationer (Brach m.fl., 2018).

Ur ett företagsperspektiv innebär en certifiering en vägvisning och bekräftelse på att det

miljöarbete som genomförs, görs på ett bra och tillförlitligt sätt (Gilbert m.fl. 2011). Ur ett

konsumentperspektiv innebär en certifiering en förenkling av beslutsprocessen (Brach m.fl.,

2018). Eftersom konsumenter enligt Brasch m.fl saknar rimlig möjlighet att själva utreda en

produkts miljöpåverkan, är certifieringar en möjlighet för organisationen att underlätta för

konsumenten i dennes beslutsprocess (Brach m.fl., 2018). Vid användning av ett väletablerad

och för konsumenten betrodd certifiering, ökar tillförliten till organisationen och dess arbete.

På liknande sätt påtalar Nielsen (2008) att om en utomstående organisation bekräftar

hållbarhetsarbete, exempelvis genom en certifiering, förbättras konsumentens attityd,

samtidigt som den potentiella köpviljan ökar. Samtidigt visar andra studier att konsumenter

har en viss tveksamhet gentemot organisationens hållbarhetsarbete inför rädslan att

engagemanget endast beror på “greenwash” (Brach m.fl., 2018).

3.7 Greenwashing

Enligt The Guardian (2016) myntades begreppet greenwashing 1986 av Jay Westerveld. De

Freitas Netto m.fl. (2020) uppger att det inte finns någon entydig definition för greenwashing

då vissa endast tar in miljöfrågor i termen, medans andra använder termen för frågor gällande

både social och miljömässig hållbarhet. Enligt författarna beskriver de vanligaste
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definitionerna greenwashing som en medveten handling som företag utför med avsikt att

vilseleda intressenter (De Freitas Netto m.fl., 2020). Delmas och Burbano (2011) skriver att

greenwashing är skärningen mellan två beteenden hos ett företag, vilka är dålig miljömässig

prestation, och positiv kommunikation om nämnd prestation.

Enligt Vos (2009) är den huvudsakliga anledningen till varför företag använder sig av

greenwashing för att en bild av att värna om miljön ger dem en marknadsfördel. Normativt

tryck i industriella miljöer får företag att anta policies gällande miljön och när en majoritet av

företag har antagit miljömässiga policies, kommer resterande företag inom samma industri att

följa efter (Vos, 2009).

3.8 Analysmodell

Den analysmodell som sammanställts för uppsatsens ändamål, låg till grund för analysen av

de organisationer som intervjuats för att besvara studiens syfte. Modellen behandlar

organisationens hållbarhetsarbete, samt identifierar relevanta frågor för initiativen. Genom

analysmodellen har relevanta data och resultat identifierats för att möjliggöra en

sammanhållande och begriplig analys.

Figur 1. Överblick av analysmodell för sambandet mellan, i rapporten, presenterade teorier.

Först startar modellen i teorierna om legitimitet och värdeskapande. Legitimitetsteorin ämnar

förklara hur organisation och övriga intressenter är sammankopplade där företagets agerande
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påverkar och påverkas av övriga samhället. Enligt teorin om värdeskapande, skapas hållbart

värde genom att ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde kombineras för att legitimera

organisationens existens. Vidare studerar modellen hur organisationen möjliggör för

miljömässig hållbarhet genom att en begränsning och effektivisering av resursanvändning i

linje med naturliga resursbaserade perspektivet, förväntas generera konkurrensfördelar och

därigenom ökat värdeskapande och legitimitet. Därefter kopplas de risker och fördelar som

användningen av certifieringar kan tänkas generera, men även risken för att anklagas för

greenwashing.

Sammanfattningsvis ämnar analysmodellen att analysera kopplingarna mellan

värdeskapande, legitimitet och naturliga resursbaserade perspektivet till riskerna kopplade till

certifieringar och greenwashing.
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4. Metod

Studien genomfördes med en hypotetiskt-deduktiv ansats, där befintliga teorier testades mot

den givna situationen (Patel & Davidson, 2011). Enligt Ejvegård (2009) är ett av syftena med

en fallstudie att beskriva verkligheten med hjälp av ett fall, där fallet sedan blir representativt

för verkligheten. Eftersom studien ämnade undersöka förändringsprocesser kring

hållbarhetsfrågor hos de givna organisationerna, kan fallstudiens resultat och slutsatser, enligt

Patel och Davidson (2011), generaliseras till en bredare omfattning av den givna branschen.

Genom den hypotetiskt-deduktiva ansatsen, som innebär att hypoteser som baserats på

befintliga teorier testas genom empiri baserat på det aktuella fallet. Ansatsen möjliggör

således en härledning från tidigare etablerade teorier kring hållbarhetsarbete inom andra mer

framskridande branscher, till blomsterbranschen (Patel & Davidson, 2011). Wallén (1996)

nämner att teorin är viktigare i hypotetisk-deduktiva metoder än i induktiva metoder,

eftersom teorin eftersträvar till att bilda ett logiskt system med grundläggande teorisatser,

regler för nya satser och system av följdteorier.

Ejvegård (2009) nämner att vetenskapliga teknikerna för datainsamling bland annat är

litteratursökning, intervjuer, enkäter samt deltagande observation. Inledningsvis genomfördes

en kvalitativ litteraturstudie där sekundärdata insamlad från tidigare forskningsstudier och

förankrade teorier utformade ett underlag för studien. Den insamlade sekundärdatan användes

således som teoretisk grund för studien. Därefter utökades datainsamlingen till kvalitativa

intervjustudier med relevanta organisationer. Johannessen och Tufte (2003) nämner att det

finns två typer av ansatser - kvantitativ och kvalitativ. När en kvantitativ ansats används,

räknas antalet förekomster av någonting. En kvalitativ ansats syftar till att få fram mer

detaljerad information och sker exempelvis genom intervjuer av ett mindre urval.

Enligt Wallén (1996) kan en studie vara explorativ, deskriptiv, förklarande eller normativ.

Den explorativa studien tar upp typiska fall och utförs för att få en grundläggande kunskap

om problemet. En studie av den deskriptiva karaktären görs för att bestämma egenskaper hos

forskningsobjektet, där en datainsamling genomförs för att hitta samband. Nästa steg är enligt

Czarniawska (2014) att kontrollera om problemet redan blivit uppklarat i tidigare studier.
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4.1 Insamling av sekundärdata

. För att kunna besvara syftet behövde etablerade teorier kring hållbarhetsarbete identifieras

för att kunna pröva dessa mot de givna organisationerna. Enligt Wallén (1996) bör kvaliteten

på informationen som används granskas baserat på ursprungskälla, syfte, upphovsmannens

roll, samt validitet- och reliabilitetnivån på den insamlade data. För att möjliggöra en analys

av syftet krävdes grundläggande kunskap kring etablerade teorier om hållbarhetsarbete, både

inom blomsterindustrin, men även övergripande för att kunna härleda dessa till den valda

industrin. För att säkerställa tillförlitligheten till den insamlade data, används endast studier

märkta med peer reviewed. För att en artikel ska utmärkas med peer reviewed krävs en hög

standard där opartiska forskare inom fältet säkerställt tillförlitligheten i studiens resultat

(Kelly m.fl., 2014).

4.2 Insamling av primärdata

Enligt Ejvegård (2009) är det viktigt att starta intervjun med en presentation av

intervjupersonerna projektet och hur det insamlade materialet kommer att användas. Redan

vid den första kontakten med företagen förklarades kort rapportens ämne. Under intervjun

gjordes även en förtydling av rapportens syfte.

Enligt Häger (2021) kan frågor antingen vara öppna eller slutna. De öppna frågorna byggs

upp kring frågeord medan de slutna frågorna vanligtvis börjar med ett verb och söker ett

jakande eller nekande svar. Under en intervju är det viktigt att ställa öppna frågor då det finns

en korrelation mellan slutna frågor och hur mycket en respondent berättar (Häger, 2021). Det

är även viktigt att frågorna är formulerade så att de är enkla, konkreta samt fokuserade menar

Häger (2007). Med enkla frågor åsyftas att frågorna helst ska gå rakt på sak och fokuserade

frågor innebär att den intressanta delen av frågeställningen ska ligga i fokus (Häger, 2007).

Det var därför viktigt att under intervjuerna ställa frågor av en öppen karaktär för att få mer

uttömmande svar av respondenten. Frågorna som ställdes var även raka och fokuserade för att

svarens relevans skulle vara hög. Under intervjun användes en intervjuguide vilken

presenteras som bilaga. Den intervjuguide som användes konstruerades av författarna själva

med stöttning av handledare för att säkerställa att de ställda frågorna fångade upp nödvändig
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information för att kunna besvara forskningsfrågorna. Bristen på tidigare forskning kring

studiens undersökningsområde, försvårade möjligheten att använda befintliga intervjuguider.

Enligt Häger (2021) är det viktigt att vid flera intervjuare dela upp frågorna samt ha möjlighet

att signalera till varandra, vilket är anledningen till att frågorna delades upp innan

intervjuerna samtidigt som en google-drive användes för att möjliggöra kommunikation

under intervjuerna. Vidare berättar Häger (2021) om intervjuns spelregler, vilka är att tala om

vad intervjun är till för, visa hänsyn mot ovana intervjupersoner samt att inte förfalska

intervjuer.

Då intervjuobjekt valdes till studien användes till en början ett tillgänglighetsurval. David och

Sutton (2017) skriver att ett sådant urval görs för att det är enkelt att utföra. Efter att första

intervjun hållits användes även ett snöbollsurval för att få fram ytterligare ett intervjuobjekt.

Enligt David och Sutton (2017) är ett snöbollsurval när en person i en population

rekommenderar en ytterligare person från populationen. Grunden i ett snöbollsurval är socialt

nätverkande, vilket är en av nackdelarna med urvalstypen, nämligen att det resulterar i ett

skevt urval (David & Sutton, 2017). Intervjupersonerna identifierades genom befintliga

kontakter mellan författarna och Blomsterboda. Därigenom gavs kontaktuppgifter till övriga

intervjuobjekt.

David och Sutton (2017) nämner även att det är viktigt att hitta en tid och plats där

respondenterna känner sig säkra, och under vilken intervjun kan ske utan störningar.

Intervjuerna gjordes över zoom eller teams, vilket bidrog till att respondenterna själva kunde

välja vilken plats de befann sig på. En översikt över de genomförda intervjuerna går att se i

tabell 1. För att säkerställa att den insamlade data som intervjuerna resulterade i fick

användas i rapporten, tillfrågades samtliga intervjupersoner om både företaget och deras

namn fick användas i studien.

Företag Respondent Datum för intervju Längd för intervju

APH Adam Muhr 29 april 2022 1:02:50

Blomsterboda Jenny Stahl 29 april 2022 1:01:04

Blomsterlandet Andreas Karlsson 3 maj 2022 0:27:32

Tabell 1. En översikt över genomförda intervjuer
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4.3. Metoddiskussion

Som tidigare nämnts i delkapitlet ovan, användes ett snöbollsurval vid urval av respondenter

till intervjuerna. David och Sutton (2017) hävdar att snöbollsurvalet resulterar i ett skevt

urval, vilket innebär att det urval som använts i rapporten med stor sannolikhet är skevt. Ett

mindre skevt urval kunde med stor sannolikhet uppnåtts om företag kontaktats oberoende av

rekommendationer, men med tanke på det begränsade tidsfönstret för rapportens

genomförande är det inte säkert att lika många intervjuer kunnat genomföras med en annan

urvalsmetod. Det skeva urvalet, och företagens relationer till varandra, kan ha bidragit till att

studien fått en partisk bild utifrån de intervjuade företagens synvinkel. Även ifall urvalet

sannolikt är skevt så är de företag som intervjuats rikstäckande och innehar en stor

marknadsandel på den svenska marknaden, vilket givet studiens begränsningar därför ansågs

kunna bidra till ett trovärdigt resultat.

Då intervjun skett utifrån samma intervjuguide där båda uppsatsskrivarna antingen närvarat,

eller lyssnat på den inspelade intervjun, kan säkerställas att samma information framkommit

till dem båda och att intervjuerna skett på ett konsekvent sätt.
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5. Resultat

5.1 Företagsbakgrund

5.1.1 APH

APH grundades 1899 utanför Malmö som ett företag som odlade frukt, grönsaker, krukväxter

samt blommor. Företaget är ett familjeföretag som i dagsläget drivs av den femte

generationen. Företaget är sedan 90-talet den ledande importörer av snittblommor i Sverige

(APH, u.å.b). Företaget importerar snittblommor från bland annat Holland, Kenya, Colombia.

Etiopien, Ecuador, Italien, Israel och Frankrike (APH, u.å.c).

Under informationsinsamlingen kring APH intervjuades Adam Muhr, vilken är CEO på

bolaget, där han ser till att bolaget fungerar dagligdags. Muhr arbetar även med hållbarhet på

APH.

5.1.2 Blomsterboda

Blomsterboda har en historia från 1912, då John Rydell startade försäljning av blommor.

Själva företaget Blomsterboda grundades 2018 genom en sammanslagning av

familjeföretagen Rydells och S-Blommor i Stockholm. Under samma år köptes

familjeföretagen S-Blommor i Dalarna och S-Blommor Göteborg. I dagsläget säljer

Blomsterboda blommor till 550 dagligvaruhandlare spridda inom Sverige. Företaget har även

Sveriges största binderi av buketter samt den största svenska odlaren av tulpaner

(Blomsterboda, u.å.)

På Blomsterboda intervjuades Jenny Stahl, vilken har arbetat med hållbarhetsfrågor på

Blomsterboda i ungefär ett år. Idag arbetar Stahl ungefär 30-40% med hållbarhetsfrågor och

under resterande tid arbetar hon som konceptchef för bolaget.

5.1.3 Blomsterlandet

Blomsterlandet första butik öppnade i Jönköping 1989 (mynewsdesk, 2019) och i dagsläget

har kedjan 64 butiker runt om i Sverige (Blomsterlandet, u.d.). Blomsterlandets sortiment

utgörs av växter samt tillbehör för hem och trädgård, vilket bland annat inkluderar buketter
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och rosor (Blomsterlandet, u.å.). Blomsterlandet är en del av Stena Adactum (Stena AB,

2020) och Stena Adactum investerade i ett förvärvande av Blomsterlandet 2004 (Stena

Adactum, u.å.). År 2020 hade Blomsterlandet en omsättning på 1’799’088’000 kronor och

gjorde ett resultat på 63’615’000 kronor (Allabolag, u.å.)

Den respondent på Blomsterlandet som intervjuats heter Andreas Karlsson. Karlssons är

anställd som inköpschef på företaget, och innehar även en position i företagets ledningsgrupp.

Karlsson har även ett hållbarhetsansvar för produkterna och ansvarar för dem från

produktion, under transport, fram till att de säljs i butik.

5.2 Miljömässigt hållbarhetsarbete

Samtliga av de organisationer som ligger till grund för det resultat vilket denna studie grundar

sig på har någon form av anknytning till varandra. Således är mycket av det hållbarhetsarbete

som bedrivs av företagen kopplat till samtliga organisationer i studien.

5.2.1 Logistik och transport

Adam Muhr, som arbetar som hållbarhetsansvarig för APH, beskriver hur hållbarhet inom

blomsterindustrin innebär att producera blomman i den del av världen där klimatet och

tillväxten för produkten är som mest gynnsam. För en ros innebär en gynnsam tillväxtmiljö

att produktionen sker på hög höjd i länder som Kenya, Ecuador och Colombia. En stor mängd

av de utsläpp som en ros ger upphov till sker därför under transporten till, i detta fall, Sverige.

Muhr beskriver hur rosen under ett optimalt flöde snittas från plantan i Kenya dag ett, för att

transporteras till flygplatsen dag två. Rosen transporteras därefter via flyg till Amsterdam

under dag tre för att sedan transporteras på kylda lastbilar till APHs centrallager i Malmö,

vilket nås dag fyra. Dag fem når rosen återförsäljarna som under följande dagar distribuerar

rosorna till slutkonsumenten. Jenny Stahl vidareutvecklar distributionssystemet från det att

rosen når Blomsterbodas centrallager i Vallentuna eller Helsingborg. Blomsterboda

transporterar med hjälp av kylda lastbilar rosorna till de olika filialerna i landet som med

mindre icke-kylda lastbilar levererar varorna till butikerna där de säljs till konsumenten.

Blomsterlandets logistikkedja liknar Blomsterbodas, med största skillnaden i att produkterna

hos Blomsterlandet säljs i butiker under den egna organisationen.
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För att minska det utsläpp som transporten från Afrika till Sverige ger upphov till, har en

alternativ fraktmöjlighet testats. Muhr berättar om hur vissa rosor nu transporteras via båt,

någonting som Muhr uppger bidrar till ett lägre koldioxidutsläpp, men vars miljöutsläpp totalt

är oklart i avseende på exempelvis effekten på havets ekosystem och de djur och växter som

lever där. Till skillnad från flyg, vilket förflyttar rosen från Kenya till Sveriges konsumenter

på mindre än en vecka, krävs vid sjötransport en leveranstid på mellan 23-30 dagar. För att

rosorna ska klara av denna långa transporttiden krävs en ökad försiktighet i hanteringen av

rosorna redan innan de börjar den långa transporten. Muhr vidareutvecklar utmaningarna med

båttransporter med potentiella svampsjukdomar som rosor råkar ut för. Vid flygtransport, där

rosen har en förväntad livslängd på omkring 14-21 dagar, hinner sällan denna svamp växa till

sig tillräckligt för att påverka rosens livslängd. Men när rosen ska transporteras med båt krävs

en behandling på rosorna för att eliminera denna svamp. Rosorna skickas även vakuumkylda,

efter att ha behandlats med etylen och botrytis, för att alls klara av den långa frakttiden. För

Blomsterboda, där transportsträckorna går mellan centrallager, filialer och slutgiltiga

försäljningspunkt, menar Stahl att en potentiell utsläppsminskning skulle innebära lastbilar

som drivs av förnyelsebara bränslen. Muhr nämner även pågående tester att leverera rosorna

torrlagda till större kunder för att minska transporten av onödigt vatten. Genom denna

förändring skulle transporterna bli lättare, vilket sänker bränsleförbrukningen och leder till en

mindre miljöpåverkan.

5.2.2 Förpackningar, plast och avfall

Plast och förpackningar är en ständigt närvarande biprodukt inom blomsterindustrin och alla

respondenter uppger att de arbetar för att minska plastanvändningen. Stahl förklarar hur en

liten förändring, som att använda plastbrätten med plats för 10 växter istället för 8, minskar

antalet vagnar som behöver transporteras med 177 stycken per år, samtidigt som antalet

brätten minskar vilket leder till en minskad plastanvändning. Frågan om hur förpackningarna

hanteras idag är dock komplicerat. Exempelvis så slängs alla de hinkar som rosorna står och

transporteras i idag oftast direkt i brännbart. Arbetet mot en mer hållbar plast- och

förpackningshantering är påbörjat. Både Stahl och Karlsson påtalar att företagen i största mån

väljer förpackningar och material som är mer hållbara eller som går att återvinna. Karlsson

och Muhr uppger dock att plastförpackningar ibland är det mest hållbara alternativet och tar

upp exemplet med Blomsterlandets näringspåsar i plast som enligt beräkningar är mer

hållbara än motsvarande produkt i pappersförpackningar.
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Enligt Muhr är plastanvändning även en utmaning som APH ställs inför och aktivt arbetar för

att reducera. Sedan de började med arbetet mot en minskad plastanvändning har de lyckats

minska användningen med 35%, och målet de satt för 2025 är att plastanvändningen ska ha

minskat med 50%. Enligt Muhr fokuserar APH även på vilken färg plasten som används har,

då svart plast inte kan avläsas av det svenska återvinningssystemet. Grå eller vit plast är

därför att föredra framför den svarta.

Utöver plast, är avfallshantering och val av produktförpackningar något som utmanar

blomsterindustrin. Stahl menar att det finns ett flertal faktorer som påverkar vilket material

förpackningarna består av. En förpackning gjord av papp försvårar ofta slutkundens möjlighet

att se produkten vilket gör att många konsumenter föredrar en förpackning i plast. I ett försök

att ta ansvar för den påverkan som Blomsterboda orsakar, har organisationen tagit över

ägarskapet för förpackningarna, vilket innebär att de själva kan bestämma vilken produkt som

ska ha vilken förpackning.

Ytterligare en faktor som innebär en miljöpåverkan är svinn och produktavfall. Hos APH är

avfallet till största del wellpapp och stumpar från exempelvis rosor. Wellpappen sorteras för

att återvinnas medan stumparna från stjälkar görs om till biobränsle. Stahl förklarar hur

Blomsterboda arbetar med olika rutiner beroende på filial. I Vallentuna tas allt avfall tillbaka

till Blomsterbodas egna lager för att sorteras i tre olika containers. Stahl förklarar att

blommorna här, till skillnad från när externa aktörer ansvarar för avfallet, kan sorteras som

kompost.

5.2.3 Lönsamhet

Blomsterlandets Andreas Karlsson menar att för fem till sex år sedan såg tankesättet inom

blomsterindustrin helt annorlunda ut jämfört med idag. Tidigare var det primära målet att nå

ett så lågt inköpspris som möjligt, näst intill oberoende av kvaliteten på den varan.

Blomsterlandet har under senaste åren börjat arbeta med att minimera svinn och öka

produktkvaliteten i en allt större omfattning. Karlsson menar att genom att öka kvaliteten på

varorna samtidigt som svinnet minimeras så sker automatiskt en ökad lönsamhet. Vid ett

besök på Blomsterlandet, exponeras rosor till försäljning i slutna kylrum dit kunden själv går

in för att välja produkt. I de butiker där Blomsterboda är verksamma berättar Stahl om
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investeringar i kylar med dörrar, anpassat sortimentet efter livslängden på produkten, samt

upprätthållande av en transportkedja med optimala förhållanden för produkterna. Stahl menar

dock att Blomsterboda, som säljer produkterna genom ICA och Axfoods livsmedelsbutiker,

ibland begränsas av handlarnas krav på pris vid exempelvis kampanjer. Vid tillfällen där

försäljningspriset inte bestäms av Blomsterboda, måste inköpspriset på rosorna vara anpassat

efter vad som kommunicerats till konsumenten, vilket kan ha en negativ effekt på rosens

livslängd. Karlsson gör gällande att Blomsterlandet har en annan möjlighet att välja vilka

produkter de tar in, vilka priser som sätts och vilka kampanjer som kommuniceras till

konsumenterna. Genom att välja bort en ros som säljs till konsument för 29.90 kronor eller

39.90 kronor till fördel för en dyrare ros för 79.90 kronor, förväntas kvaliteten på rosen att

öka, både hos konsumenten  samt leda ett minskat svinn i butik. Eftersom Blomsterlandet har

stor möjlighet att välja en ros med bättre kvalitet, till ett högre pris, har både lönsamheten och

svinnet minskat enligt Karlsson. Skillnaden mellan Blomsterboda och Blomsterlandets

organisatoriska uppbyggnad skapar olika förutsättningar när det berör marginaler och

inköpspris när det kommer till kampanjvaror, vilket skapar olika förutsättningar för bolagen

när det rör annonsvaror. I övriga fall poängterar Stahl i linje med Karlssons resonemang,

vikten att hålla en prisnivå gentemot konsumenten som möjliggör för en god kvalitet och

livslängd för produkterna. Karlsson beskriver hur han drivit ett hårt arbete kring att frångå

synen på att ett billigt inköpspris är avgörande, till att istället öka lönsamheten genom ett

minskat svinn.

5.2.4 Övriga hållbarhetsinitiativ

För att vidare minska sina utsläpp på lokal nivå har APH installerat solceller på lokalerna

utanför Malmö, samt använder elbilar för att minska användningen av fossila bränslen.

Stahl uppger att Blomsterboda har fyra fokusområden som det arbetar med gällande

hållbarhet. Dessa är transport, medarbetare, svinn samt plast och avfall. Hållbarhetsarbetet

gällande transporter genomförs med hjälp av mätningar, vilket ger en överblick över

nuvarande utsläpp. Svinnet är vad Stahl själv tror påverkar Blomsterbodas klimatavtryck

mest och hon anser att produktionen hade kunnat minskas om de hade arbetat mer med

svinnet. Plasten och avfallet arbetar Blomsterboda med genom att förbättra sorteringen, samt

genom att använda sig av mer hållbara förpackningar. Genom att samarbeta med

branschkunniga inom återvinning på förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI) som bland
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annat arbetar för att förenkla återvinning, hoppas Stahl att arbetet mot mer hållbara

förpackningar och förenklad sortering för både kund och organisation ska kunna infrias.

För Blomsterlandet är de tre hållbarhetsfrågorna torv, logistik samt energiförbrukning

viktigast. De har, i samarbete med APH, arbetat för att skifta till båttransporter, istället för att

använda sig av flygtransporter. Energiförbrukningen är en viktig fråga inom

blomsterbranschen och för Blomsterlandet, då odlare i Sverige inte investerat inom energi på

samma sätt som många aktörer i Holland gjort.

5.2.5 Hållbarhetsmärkningar och marknadsföring av hållbarhetsarbete

När Muhr tillfrågas om vad hållbarhet är för dem på APH understryker han vikten av att

basera hållbarhet på fakta. Muhr lyfter fram två synsätt; greenwashing där konsumentens

upplevelse ligger i fokus, och faktabaserad hållbarhet, vilket han upplever oftast inte är ett

krav från kund. Både Muhr och Karlsson uppger att det är viktigt för dem, APH och

Blomsterlandet, att inte marknadsföra hållbarhetsarbetet då de inte vill bidra till så kallad

greenwashing.

När APH köper in produkter anser de att det är en konkurrensfördel att vara påläst och ligga i

framkant i arbetet med miljömässig hållbarhet, då APH själva arbetar med stora kunder vilka

har höga krav. Vidare tror Stahl att det i dagsläget inte är en konkurrensfördel att använda sig

av miljömässig hållbarhet gällande marknadsföring till konsumenter, då de inte är medvetna

om frågan. Stahl håller dock med Muhr om att det kan vara en konkurrensfördel gentemot

deras kunder eftersom exempelvis ICA och Axfood ställer allt större krav på arbetet med

miljömässig hållbarhet.

Muhr tycker att det hade varit bra med en märkning för biodynamiskt och ekologiskt. En av

anledningarna till varför han tror att det inte finns i dagsläget är för att konsumenterna inte

bryr sig tillräckligt mycket om märkningar. Stahl bidrar till samma bild och nämner att

konsumenterna i dagsläget inte tycker att hållbarhetsmärkningar är särskilt viktiga vid inköp

av rosor men även andra blommor.. Muhr uppger att vissa märkningar som finns i dagsläget

är missvisande och nämner “Svenskt sigill” vilket används för produkter odlade i Sverige,

men inte säger så mycket mer än just odlingsland. Karlsson anser att det saknas en

hållbarhetsmärkning för rosor men vill samtidigt inte att det ska skapas en ny märkning som
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konsumenten inte känner igen. Karlsson tycker att det är viktigt att framhäva företagets

varumärke som hållbart och säkerställa att konsumenten har en positiv upplevelse kring

företaget. Han vill att konsumenten ska veta att om de köper en ros på Blomsterlandet så

håller den bra kvalité, samtidigt som den är hållbart producerad och har en hållbar livscykel.

Blomsterlandet är kluvna i frågan om märkning då de hade velat ha en tydligare

kommunikation om produktens hållbarhet men företaget har landat i att de som bolag alltid

måste hålla hög standard på sina produkter så att konsumenter sammankopplar detta med

Blomsterlandet som varumärke.
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6. Analys

6.1 Hållbarhetsarbete inom industrin idag och väsentliga åtgärder

Den huvudsakliga delen av det hållbarhetsarbete som idag bedrivs inom blomsterindustrin

vilar på en förväntning av värdeskapande. Enligt Porter och Kramer (2011) är organisationer

beroende av ett välmående samhälle för att kunna existera. Genom att kombinera socialt och

ekonomiskt värde skapas ett delat värde som ger nytta för både samhälle och organisation.

Genom att blomsterbranschen tar ansvar för de miljömässiga effekterna som deras aktiviteter

har på miljön, såsom utsläpp från flygtransporter och effekterna på områden där rosorna

odlas, menar Porter och Kramer (2011) att ett delat värde och ökat värdeskapande infrias.

Genom att minska de miljömässiga konsekvenserna som industrin ger upphov till, förväntas

enligt författarna, även organisationerna uppnå ökad legitimitet.

Enligt Hart (1995) är de strategiska förmågorna inom det naturliga resursbaserade synsättet

förebyggande av föroreningar, förvaltarskap av produkter och hållbar utveckling.

Förebyggande av föroreningar genomförs av APH genom, vad Hart (1995) nämner som

motverkan. APH använder sig av båtfrakt, vilket leder till minskade CO2-utsläpp, och

därmed motverkas en stor del av de utsläpp företaget annars skulle bidragit till. Ett annat

exempel på när APH arbetar med att motverka utsläpp är genom leverans av torrlagda rosor.

Då transporten av vatten minskar, blir transporterna lättare, vilket leder till en minskad

miljöpåverkan. Blomsterboda arbetar med förvaltarskap av produkter genom att själva

ansvara för det förpackningsmaterial som varorna förpackas i. Genom att Blomsterboda

själva kan välja vilken förpackning deras produkter ska ha, kan de minska negativa effekter

orsakade av dåliga förpackningstyper.

6.2 Är en miljömässig hållbarhetscerti�ering relevant för

blomsterindustrin?

Porter och Kramer (2011) hävdar att ett hållbart värdeskapande inkluderar ekonomiskt,

socialt och miljömässigt värde och Jensen (2002) uppger att alla beslut tagna av en

företagsledning bör leda till ett långsiktigt värde. Alla undersökta företag uppger att de
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arbetar med miljömässig hållbarhet och arbetet utförs på ett långsiktigt plan. Både Muhr och

Stahl uppgav under intervjuerna att hållbarhetsarbete kan vara en konkurrensfördel, vilket

visar på att miljömässig hållbarhet kan bidra till att skapa ekonomiskt värde.

Vidare hävdar Porter och Kramer (2011) att delat värde är det mest fördelaktiga sättet att

skapa legitimitet på. Delat värde skapas när ekonomiskt och socialt värde kombineras (Porter

& Kramer, 2011). Ett exempel på när delat värdet inom blomsterbranschen skapas är genom

handeln i utvecklingsländer. Genom att använda sig av odlare i Afrika, bidrar

blomsterbranschen med möjlighet till en intäkt för lokalborna, samtidigt som miljön främjas,

då odlingen sker under mer gynnsamma förhållanden än vad de som finns att tillgå i Europa.

Inom det resursbaserade perspektivet uppger Barney (1991) att företag skiljer sig från

varandra då de har olika resurser att tillgå. Att Barneys teori gäller även för blomsterindustrin

är tydligt, då det under intervjuerna framkommit att företagen har olika möjligheter till de

olika miljömässiga åtgärderna. Till exempel nämns av Karlsson att Blomsterlandet och

Blomsterboda har skilda förutsättningar gällande marginaler och inköpspris. De olika

marginalerna kan innebära att de båda företagen inte har möjlighet att göra samma

miljömässiga åtgärder.

Hart (1995) nämner att företag kommer att behöva skapa strategier och konkurrensfördelar

grundade i miljömässigt hållbar ekonomisk aktivitet. Ett exempel på en typ av miljömässigt

hållbar ekonomisk aktivitet är de tester som APH utför. När företaget använder sig av båtfrakt

istället för flygfrakt, har de kunnat minska sina utsläpp av koldioxid.Att frakta rosor via båt är

alltså ett nytt fraktsätt, vilket resulterar i en ökad ekonomisk vinning. Som tidigare nämnts

anser även APH och Blomsterboda att arbetet med miljömässig hållbarhet är en

konkurrensfördel i sig själv.

Hart (1995) uppger också att företag kan nå besparingar genom att motverka utsläpp.

Besparingarna kan sedan resultera i en kostnadsfördel gentemot konkurrenter. Karlsson

nämner att Blomsterlandet valt att skifta fokus från ett kostnadsperspektiv till ett

kvalitetsperspektiv vid inköp av rosor. Den ökade kvaliteten har lett till minskat svinn, vilket i

sin tur lett till en kostnadsbesparing och ökad lönsamhet. Blomsterlandet har alltså genom att

motverkat utsläpp och minska svinn, fått en kostnadsfördel.
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Crane m.fl. (2014) anser att hållbart värde inte skapas endast genom att en organisation

existerar. Under intervjuerna har det framkommit att arbetet med miljömässig hållbarhet är en

avvägningsfråga mellan kostnader och påverkan.

Brach m.fl. (2018) skriver att certifieringar kan hjälpa konsumenten att fatta beslut kring

vilka produkter som är hållbara eller inte och Gilbert m.fl. (2011) uppger att certifieringar kan

bidra till hållbart företagare. I dagsläget finns ingen miljömässig hållbarhetsmärkning för

rosor. Att en sådan märkning i dagsläget saknas skulle kunna innebära att det blir svårare för

konsumenten att själv identifiera vilka produkter som är miljömässigt hållbara. Avsaknaden

av märkningen skulle även kunna leda till att det hållbara företagandet går långsammare

framåt än vad det hade kunnat göra. De tre undersökta företagen tycker att det saknas en

miljömässig hållbarhetsmärkning för rosor, samtidigt som APH och Blomsterlandet betonar

vikten av att inte använda sig av greenwashing. Brach m.fl. (2018) uppger att konsumenter

kan besitta en tveksamhet gentemot organisationens hållbarhetsarbete då det kan vara svårt

att urskilja genuint hållbarhetsarbete från greenwashing. Genom att inte använda sig av en

certifiering för rosor i dagsläget säkerställs att företagen på så sätt inte använder sig av

greenwashing, men det blir samtidigt svårt för konsumenten att faktiskt förstå vad hon eller

han köper.

Vos (2009) skriver att den primära anledningen till greenwashing är när företagen får en

marknadsfördel då de lyfter fram sig själva som miljömässigt hållbara. Ett exempel på när

certifiering används på ett missvisande sätt är märkningen “Svenskt sigill”, som visar att

produkten är odlad i Sverige. Att använda sig av en sådan märkning kan signalera till

konsumenten att produkten är odlad på ett hållbart sätt, även om det skulle kunna vara så att

det miljömässiga fotavtrycket hade varit lägre vid odling i ett annat land än Sverige.

Ett exempel på där en certifiering hade kunnat hjälpa företaget är för Blomsterlandet.

Blomsterlandet valde att använda sig av näringspåsar i plast, då klimatavtrycket visat sig vara

lägre för dessa. Vid användning av en produkt i plast, vilken är mer miljövänlig än en

motsvarande produkt i papper, skulle det kunna vara fördelaktigt att använda sig av en

hållbarhetsmärkning för att kommunicera till kunderna att produkten håller en hög

miljömässig standard. Då det inte finns någon certifiering använder sig Blomsterlandet i

dagsläget av skyltning i butik.
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Som nämnts av Deegan (2002) verkar företag i ett större social sammanhang där de påverkas

av och kan påverka sin legitimitet. APH, Blomsterboda och Blomsterlandet är alltså alla delar

av ett större socialt sammanhang än bara företagen själva. Vos (2009) skriver att det är

normativt tryck som får företag att följa efter andra företag som tidigare implementerat

miljömässiga policies. Deegan (2002) hävdar att en anledning till varför företag slutar

upplevas som legitima är för att kraven från utomstående har förändrats. Blomsterlandet

började med sitt hållbarhetsarbete för fem år sedan och upplevde då ett huvudsakligt fokus på

låga inköpspriser. Allt eftersom att Blomsterlandet fortsatte sitt hållbarhetsarbete upplever

Karlsson att många andra företag inom branschen följt efter. Blomsterlandet skulle kunna ses

som ett företag som bidragit till ett ökat normativt tryck, då de var en av pionjärerna gällande

blomsterindustrins hållbarhetsarbete. Det skulle även kunna vara så att Blomsterlandets

aktiva arbete med hållbarhet lett till legitimitetsproblem för de företag som inte lika aktivt

arbetar med frågan.
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7. Slutsats

Studiens resultat visar, trots den begränsade information som var möjlig att finna kring det

miljömässiga hållbarhetsarbetet, att blomsterindustrin under de senaste åren stärkt sitt

hållbarhetsarbete och tagit ett flertal initiativ för att förbättra de konsekvenser som deras

aktiviteter leder till. Alla de organisationer som ligger till grund för resultatet i denna studie,

har både enskilt och tillsammans initierat åtgärder och arbete för en ökad miljömässig

hållbarhet.

7.1 Hur bedrivs hållbarhetsarbete av distributörer och återförsäljare i

dagsläget?

Under studiens gång har tre övergripande områden för industrins hållbarhetsarbete

identifierats som (1)logistik och transport, (2)förpackningar, plast och avfall, samt

(3)lönsamhet. Hållbarhetsarbetet hos distributörer och återförsäljare bedrivs idag genom att

hitta miljövänligare transportsätt från Afrika till Sverige genom att testa båttransport,

effektivisera frakten genom att förbättrad paketering, samt minska mängden transporterat

vatten och därigenom minska utsläppen. Inom området för förpackningar, plast och avfall

sker ett ständigt arbete för att hitta bästa möjliga förpackning i avseende på materialåtgång

och återvinningsmöjlighet. Utöver detta har en omprioritering inom branschen skett, där

lönsamhet nu ses ur ett nytt perspektiv. Istället för att ständigt sträva efter ett så lågt

inköpspris som möjligt, börjar hållbarhet och svinn spela en allt större roll i beslutsprocessen.

Genom att byta från en billig och oftast sämre produkt till en dyrare och oftast mer livskraftig

produkt, kan både svinnet minska och kundnöjdheten öka vilket leder till en ökad lönsamhet.

7.2 Vilka hållbarhetsmässiga åtgärder är mest väsentliga för dessa

intressenter?

De primära angreppssätt som studiens intressenter har som främsta fokus är enligt studiens

resultat möjligheten att kombinera miljömässig hållbarhet med värdeskapande. I alla de

övergripande områden som identifierats kan en miljömässig förbättring även innebära ett ökat

värdeskapande. Studiens resultat har dock påvisat den komplexitet som är kopplat till
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hållbarhet. Mycket av det arbete som sker av organisationerna, sker bakom lyckta dörrar och

kommuniceras inte till konsumenterna. Av de organisationer som denna studie baseras på är

Blomsterlandet och Blomsterboda de organisationer som är mest kända av konsumenten. Det

är således dessa som skulle kunna åtnjuta värdeskapande ifall deras arbete började

kommuniceras. Exempelvis skulle ny och förbättrad skyltning vid försäljningstillfället, kunna

skapa en förändring i både beteende och konsumtion hos konsumenten. Det finns även en

identifierad diskrepans mellan vad som faktiskt är hållbart baserat på fakta och vad som anses

hållbart av gemene man, vilket organisationerna skulle kunna kommunicera tydligare till

konsumenten för en ökad förståelse. Exempelvis används plastinslutna näringspåsar till

rosorna av Blomsterlandet istället för pappersinslutna eftersom studier har visat att dessa har

en mindre miljöpåverkan, vilket inte framgår till konsumenten. En informationskampanj

kring liknande fakta skulle bidra till att öka legitimiteten till företagen, samt tillförlitligheten

gentemot hållbarhetsarbetet. För att agera så hållbart som möjligt krävs alltså en avvägning

mellan vad som anses hållbart och vad som faktiskt är det i praktiken. Blomsterlandet

uttryckte under studien en rädsla för att bli anklagade för greenwashing, vilket hindrade dem

från att tydligt kommunicera sitt engagemang, vilket kan tänkas leda till att förväntat värde-

och legitimitetsskapande gick dem förbi.

7.3 Är en miljömässig hållbarhetscerti�ering relevant för

blomsterindustrin?

En miljömässig hållbarhetscertifiering för blomsterindustrin anses saknas i dagsläget. En

certifiering hade kunnat bidra till ökad trovärdighet, legitimitet och värdeskapande inom

branschen. Dock uttrycker två av de intervjuade organisationerna att det föreligger väsentliga

risker med att implementera en certifiering. För att en certifiering ska vara värdefull krävs att

den har styrka och anses tillförlitlig av konsumenten. Därför önskar varken APH eller

Blomsterlandet att själva vara med och ta fram en sådan. Vidare menar samtliga av de

organisationer som tillfrågades att det endast finns ett begränsat intresse för en

hållbarhetscertifiering hos konsumenten. Snarare påpekas vikten av att skapa ett gott rykte

och förtroende från konsumenten till att branschen arbetar och vidtagit åtgärder för att agera

så hållbart som möjligt. Således verkar det saknas tillräcklig anledning för att ta fram en

miljömässig hållbarhetscertifiering att kommunicera mot kund. Snarare verkar den största

drivkraften för en hållbar blomsterindustri vila på krav och förväntningar som organisationer
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verksamma i branschen ställer på varandra. Sammanfattningsvis verkar en miljömässig

hållbarhetscertifiering inte vara relevant för blomsterindustrin i dagsläget.

7.4 Vidare forskning

Vidare forskning inom området hade kunnat rikta in sig på att skapa ett ramverk för att

enklare kunna göra livscykelanalyser för rosor, eftersom detta skulle kunna användas för att

hjälpa branschen avgöra vilka rosor som är mest fördelaktiga ur en miljömässig aspekt. Det

hade vidare varit intressant att undersöka om olika typer av hållbarhetsmärkningar påverkar

både konsumenter och återförsäljare i deras val av produkt, samt dessa

hållbarhetsmarkeringars inverkan på konsumtion. Då en av respondenterna under sin intervju

tagit upp att det är okänt vilka effekter sjötransport har på havslivet är det en annan aspekt

som hade varit intressant att undersöka. Vidare uttryckte intervjuobjekten i denna studie

svårigheterna med att kommunicera hållbarhetsinitiativ till konsumenter. Även ifall tidigare

studier kring grön kommunikation finns tillgänglig, skulle vidare studier kunna fokusera på

hur en bransch där hållbarhet enligt tidigare studier (Berki-Kiss & Menrad, 2019; Rombach

m.fl, 2021) inte är en prioriterad fråga av konsumenter, bör kommuniceras.
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Bilaga - Intervjuguide

● Är det okej om vi spelar in?
● Är det okej att namnge er i vårt kandidatarbete eller vill ni/du vara anonyma?
● Vad har du för roll på företaget?
● Hur ser ert distributionsnätverk ut?
● Arbetar ni med hållbarhet?

○ Om ja:
■ Vilka åtgärder har ni genomfört fram till idag?
■ Har ni någon anställd som är ansvarig för ert hållbarhetsarbete eller

vem driver arbetet framåt?
● Vilka frågor är av vikt för er ur ett hållbarhetsperspektiv?
● Använder ni olika leverantörer för rosor?

○ Om ja:
■ I vilka länder finns de olika leverantörerna?

● Hur ser fördelningen ut mellan länderna ungefär? (procentuellt)
■ Skiljer leverantörerna sig åt? På vilket sätt?
■ Märker ni någon skillnad i leverantörernas hållbarhetsarbete?

○ Om nej:
■ I vilket land finns eran leverantör?
■ Vet ni hur eran leverantör arbetar med hållbarhet?

● Hade ni önskat att ni kunde köp in rosor från Sverige? (Eller hade ni önskat att en
större del av era rosor var inköpta från Sverige)?

● Har ni några hållbarhetskrav på era leverantörer?
○ Om ja:

■ Hur agerar ni om en leverantör inte uppfyller era krav?
■ Kontrollerar ni att kraven uppfylls?

● Om ja:
○ Hur kontrollerar ni detta?

● Om nej:
○ Önskar du att ni kontrollerade detta?

○ Om nej:
■ Har ni planer på att införa hållbarhetskrav?
■ Varför har ni valt att inte ha några krav i dagsläget?

● När ni väljer leverantörer - är det en konkurrensfördel om de arbetar med miljömässig
hållbarhet?

○ Varför/varför inte?
● Vem skulle du säga är drivande inom blomsterbranschens hållbarhetsarbete idag?

(Företag/konsumenter)
● Är rosens livslängd någonting ni tar i beaktning när ni köper in rosorna?

○ Hur väger ni rosens livslängt mot pris?
● Använder ni er av livscykelanalys när ni köper in produkter? (och specifikt rosor)
● Använder ni någon hållbarhetsmärkning i dagsläget?
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○ Efterfrågar ni en miljömässig hållbarhetsmärkning?
○ Om ja:

■ Köper ni in både produkter med och utan märkning?
● Varför?

● Hur tror du att hållbarhetsarbetet inom blomsterindustrin skulle kunna drivas på
snabbare än vad det gör?

○ Tror du att regleringar hade gjort att arbetet gick snabbare?
● Arbetar ni med några av de globala målen?

○ Om ja:
■ Vilka?

○ Om nej:
■ Varför inte?
■ Är det någonting som ni hade velat börja arbeta med?
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