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ABSTRACT 

 

Titel:  Att kommunicera med Corporate Social Responsibility: 

Fallet ICA 

Författare:   Philip Waern & Sandra Bothén 

Handledare:  Lennart Hast 

Examinator:  Matts Skagshöj 

Typ av rapport:  C-uppsats 

Ämne:   Medie- och kommunikationsvetenskap 

Sektion:   Sektionen för Hälsa och Samhälle, 

Högskolan i Halmstad 2013. 

Syfte:  Syftet med studien är att undersöka hur ICA arbetar med 

corporate social responsibilty och hur de väljer att 

kommunicera ansvarstagandet samt hur det uppfattas av 

deras konsumenter.  

Metod:  Textanalys med retorisk inriktning, analys av 

sekundärempiriskt material med ett hermeneutiskt 

synsätt. 

Slutsats: I analysen framgår det att det finns mycket information 

om ICAs arbete om CSR, men nästan ingen information 

om hur de kommunicerar ansvarstagandet. 

Undersökningar som genomförts visar att konsumenter 

anser att informationen om ICAs arbete med CSR är 

bristfällig. Det finns ett behov hos konsumenterna, som 

önskar förbättrad kommunikation och information av ICAs 

samhällsansvar. 

Nyckelord:  CSR, ICA, kommunikation, hållbarhet, intressenter, 

konsumenter 
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1 Inledning 
Under de senaste åren har Corporate Social Responsibility (CSR) börjat användas 

allt mer av företag och även uppmärksammats mer i medier, av konsumenter och 

andra intressenter. Tack vare det ökade intresset i samhället, har det lett till en 

ökning av högre krav på företagens ansvarstagande. I takt med ett ökat intresse 

samt utvecklingen av den digitala tekniken, har det bidragit till att det underlättar för 

både företag och intressenter att ta del av information om ansvarstagandet. Detta 

har även bidragit till att det ställs högre krav på kommunikation och redovisning för 

att öka företagets transparens (Borglund et al 2012:261). Tidigare kännetecknades 

arbetet och kommunikationen med CSR av frivilliga initiativ och engagemang. I 

dagsläget har statligt ägda företag sedan år 2007 krav på att redovisa det 

ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagandet (ibid). Genom transparens, 

äkthet och dialogsökande kan ett starkt grönt varumärke skapas. Ett företag som 

uppmärksammats mycket för sitt miljöarbete är livsmedelskedjan Coop, som idag 

har KRAV-certifierat alla sina butiker i Sverige. Ett annat företag som 

uppmärksammats för sitt sociala ansvarstagande är hamburgerkedjan Max som 

idag även anställer personal med funktionshinder (A K Berglund & P Boson 2010). 

Idag är ICA-koncernen (ICA AB) ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag, med 

cirka 2100 egna eller handlarägda butiker och upp mot 50 000 personer som 

arbetar inom ICA (ica.se). Den populära livsmedelskedjan är även en aktiv aktör i 

sociala och miljömässiga frågor. Studien kommer att fokusera på ICAs CSR-profil, 

genom att belysa hur de arbetar med ansvarstagande frågor och hur de 

kommunicerar sitt arbete till samhället samt bidrar till en förståelse för den 

uppfattning ICAs konsumenter har av deras CSR-kommunikation.  
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1.1 Betydelsen av att kommunicera CSR 
”Kraven på företags och andra organisationers öppenhet ökar. Olika 

intressegrupper vill i allt högre grad veta hur företag bedriver sin verksamhet.” 

(Grafström et al 2008:133). 

CSR och kommunikation måste i praktiken samarbeta med varandra. CSR hade 

inte funnits om företagen inte hade engagerat sig i kommunikationen av sitt arbete 

med ansvarstagande. Den digitala utvecklingen har bidragit till en ökad 

informationsförmedling via medier, mobiltelefoner, internet etc. Det innebär att 

betydelsen av kommunikation har ökat i arbetet med att förmedla öppenheten av 

företagets aktiviteter. 

Ett företag kan genom sin kommunikation påverka hur de uppfattas av 

omgivningen. När ett företag aktivt engagerar sig i samhällsansvar är det viktigt att 

kommunicera detta arbete till intressenter. Det kan påverka företagets legitimitet på 

marknaden och bidra till ökat förtroende samt få ett bättre omdöme hos intressenter 

(Grafström et al. 2008:133). 

Den nya informationsteknologin har bidragit till att det har blivit lättare för 

intressenter att finna och sprida information, utan att företagen har någon kontroll 

över denna information. Det har frambringat ökade krav på företags transparens. 

Intressenter kan vara myndigheter, investerare, anställda, kunder, partners och 

andra som är intresserade av företagets verksamhet (Borglund et al 2012:256). 

Öppenhet och transparens i kommunikationen av vad företaget är engagerat i, kan 

bidra till ett ökat förtroendekapital. 

Ett stort problem med att kommunicera ett företags engagemang med CSR har 

varit när företaget kommunicerat en förskönad bild av sitt engagemang, vilket har 

visat sig ge mer negativ publicitet än positiv (Grafström 2008:134). Det är oftast de 

företag som öppet beskriver sitt engagemang med CSR som också blir granskade, 

både i medier och av allmänheten. Det kan leda till att företag undviker att 

kommunicera sitt engagemang i vissa frågor, just för att undvika en granskning och 

riskera eventuell kritik. En del företag vill i stället att en tredje part, till exempel 

medier eller experter, uttalar sig om företagets engagemang för att på det sättet 

undvika att uttala sig själva.(ibid). En taktik som många forskare förespråkar är att 

handling alltid ska komma före kommunikationen av socialt ansvarstagande. Detta 

för att behålla trovärdigheten och undvika negativ publicitet i medier. 
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En anledning till att ett företag engagerar sig i CSR kan vara att de har en etiskt 

tveksam verksamhet eller uppmärksammats negativt i media (jfr Borglund et al 

2009:27). En del företag väljer att använda CSR för att försöka påverka den 

negativa bilden av företaget eller för att försöka rättfärdiga den existerande 

verksamheten (ibid). Ett exempel är IKEA, som varje år tillverkar trämöbler i stor 

kvantitet. För att kunna legitimera deras konsumtion av trä, producerar de bland 

annat möbler av återvunnet material samt återvinner det som blir över vid 

tillverkningen för att ta ett ökat ansvar för miljön (Grankvist 2009:41). Det räcker 

dock inte att ett företag bara aktivt engagerar sig i CSR. Intressenter måste även få 

informationen om att företaget faktiskt engagerar sig och hur de arbetar med 

ansvarstagandet. Möjligheten att kunna kommunicera sitt CSR-engagemang kan 

hjälpa företaget att skifta fokus och peka på de positiva saker de gör för samhället, 

istället för att fokus riktas mot det negativa. För att förstå begreppet CSR måste det 

ses ur ett historiskt perspektiv och hur det har formats till vad CSR är idag. Innan 

begreppet CSR blev väl använt, användes begreppet hållbar utveckling, men det 

finns skillnader mellan de två begreppen som behövs definieras. 

 

1.2 Begreppet hållbar utveckling 
För att öka förståelsen av begreppet corporate social responsibility, har vi valt att 

förklara definitionen av begreppet hållbar utveckling. Idag används begreppen ofta 

felaktigt som synonymer till varandra, trots att begreppen faktiskt definieras på olika 

sätt. Hållbar utveckling är ett betydligt bredare begrepp och även svårare för 

företag att tillämpa (L. Larsson & F. Ljungdahl 2008:12). Brundtlandrapporten “Our 

Common Future” som publicerades vid FN:s världskonferens 1987 definierar 

hållbar utveckling. Det är utveckling som ska tillgodose de behov som finns i 

dagsläget, men utan att utsätta möjligheten för kommande generationer att 

tillgodose sina behov i framtiden (ibid).  

Begreppet CSR har vuxit fram ur begreppet hållbar utveckling. Enkelt förklarat 

kan vi beskriva att hållbar utveckling har mer fokus på hur samhället arbetar för en 

bra miljö och ansvara för jordens resurser, men även att ta ansvar för samhällets 

ekonomiska resurser (Borglund 2012:136). Begreppet CSR lägger istället mer 

fokus på hur företaget agerar etiskt gentemot miljö, samhälle, anställda och hur de 

bidrar till en ekonomisk utveckling(ibid). 
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1.3 Begreppet Corporate Social Responsibility 
De senaste åren har användningen av begreppet Corporate Social Responsibility 

(CSR) ökat och allt fler företag använder det, men samtidigt finns ingen klar 

definition om vad CSR faktiskt är (Grankvist 2009:17). 

CSR delas vanligtvis in i tre områden; ekonomiskt, miljömässigt samt socialt 

ansvarstagande (ibid). Ekonomiskt ansvarstagande innebär att företaget tar ansvar 

mot dess investerare för att uppnå ekonomisk lönsamhet. 

Det miljömässiga ansvaret riktar sig mot att sträva efter en hållbar utveckling och 

inte påverka naturen på ett negativt sätt. Det sistnämnda området syftar till att ta 

ansvar i samhället, det vill säga hjälpa till att påverka samhället positivt. Ett 

exempel på samhällsansvar kan vara att skänka pengar till medicinsk forskning 

(ibid). Forskning menar på att det oftast är mest effektivt att kombinera och ta 

ansvar för samtliga tre områden för att uppnå långsiktig hållbarhet, både för 

omvärlden samt företaget (Grankvist 2009:18f). 

Enligt World Business Council for Sustainable Development definieras CSR, att 

vara företags åtagande att agera etiskt, bidra till ekonomisk utveckling och förbättra 

livskvalitén för anställda och deras familjer samt engagemang både för 

lokalsamhället som samhället i det stora hela (L. Larsson & F. Ljungdahl 2008:12). 

En teori till varför CSR har blivit uppmärksammat och intressant för företagen 

bygger på ett av orden som ingår i förkortningen CSR, nämligen ”Corporate” som 

syftar till ordet företag, vilket har fått stor betydelse för företagsledare. Det andra 

ordet, ”Social” har lett till att CSR-begreppet har kunnat missuppfattas till att enbart 

fokusera på socialt ansvarstagande och inte ansvarstagande i miljöfrågor (ibid). 

Efter millennieskiftet var det flera företagsskandaler runt om i världen, vilket ledde 

till en ökad användning av begreppet CSR (Borglund et al. 2009:49f). Ett svenskt 

exempel är när Skandia blev anklagade för att ha ökat sina anställdas bonusar och 

förmåner, vilket ledde till drastiskt minskat förtroende bland företagets kunder (ibid). 

I och med att synen på företag förändrades, krävdes det ett större ansvar från 

företagens sida gentemot miljö, anställda och kunder (ibid). Även i Sverige skedde 

samma förändring, vilket leder oss in på CSR-begreppets utveckling och 

användning i Sverige. För att förstå vikten av detta måste CSR ses ur ett historiskt 

perspektiv och vilka händelser som har format CSR till hur det används i Sverige i 

dagsläget. 
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1.4 CSR i Sverige 
I Sverige har samhällsansvar (CSR) i olika former förekommit lika länge som det 

har existerat företag, även om det inte alltid har kallats för CSR (Borglund et al. 

2009:48). Under 1900-talet var de svenska företagen mer angelägna att öka 

effektiviseringen i produktion och arbete, snarare än att arbeta för att uppnå 

legitimitet i samhället (Jutterström et al. 2011:51). Under den tiden var företagen 

inte önskvärda som samhällsaktörer och skulle inte engagera sig i varken 

välgörenhet eller ansvarstagande.  

Till följd av ett borgerligt regeringsinnehav försvagades den svenska 

välfärdsstatens ambitioner. Statsmakten började inta en mer passiv roll gentemot 

näringslivet på grund av den politiska förändringen (Jutterström et al. 2011:53). I 

stället för strävan efter fortsatt jämlikhet började skillnader och klyftor öka i 

samhället. Företagen fick större ekonomisk makt och större medialt genomslag, 

vilket ledde till att större krav ställdes på företagens sociala ansvarstagande. Utöver 

dessa faktorer började även resten av världen påverka svenska företags 

engagemang med CSR (ibid). 

I dagsläget arbetar många svenska företag med CSR. Av de 100 största 

företagen har 75 procent information på sina hemsidor om sitt arbete med CSR 

eller liknande (Borglund et al. 2009:87). De främsta drivkrafterna till svenska 

företags engagemang med CSR är investerarnas och kundernas krav, att undvika 

kritik från media och icke-statliga organisationer samt kraven från de anställda och 

arbetssökande (Borglund et al. 2009:101–105). När dessa krav och granskningar 

uppstod blev företagen tvungna att uppfylla kraven för att kunna behålla sin 

legitimitet (Borglund et al. 2009:101). 

Hur företagets arbete med CSR ser ut beror ofta på vilken bransch det berör. I 

de branscher som ofta granskas och utsätts av kritik, främst de som har 

problematiska etiska aspekter att ta hänsyn till är det ofta viktigare att visa det 

sociala ansvarstagandet. Dessa branscher är även de som har ett mer avancerat 

förhållande till arbete med CSR (Borglund et al. 2009:99). I dag jobbar många olika 

branscher med CSR, även de som inte tidigare behövde engagera sig i socialt 

ansvarstagande (ibid). 

Företagens arbete med CSR har tidigare kännetecknats av frivilliga initiativ och 

engagemang. Det ställs dock allt mer krav på kommunikation samt redovisning av 

hållbarhetsarbete, bland annat för att öka transparensen (Borglund et al 2012:261). 

Statligt ägda företag har sedan 2007 krav på sig att redovisa hur de tar ekonomiskt, 
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socialt och miljömässigt ansvar. Dessa ska publiceras i hållbarhetsredovisningar 

med anledningen av att dessa företag ska vara en förebild för icke statliga företag 

(Borglund 2012:262).  

“Att inte kommunicera CSR tolkas som att företaget inte har någon strategi för 

CSR-frågorna eller inget CSR-arbete överhuvudtaget. Att kommunicera ett 

strategiskt CSR-arbete har blivit tvingande” (ibid).  

1.5 CSR som marknadsföringsstrategi 

Kommunikationen av CSR har som tidigare nämnts en lång historia. Redan på 60- 

och 70-talet fanns det ett stort internationellt intresse för redovisningar av de 

sociala och miljömässiga ansvarstagande. Det minskade under 80-talet och 

intresset riktades mot ägarna och finansmarknaden. Under 90-talet och fram tills 

idag har intresset för redovisning av sociala och miljöinriktade frågor ökat. Intresset 

har bidragit till att redovisning och kommunikation av CSR blivit en allt viktigare del 

hos företag (Borglund et. al 2012:260).   

De senaste åren har företags kommunikation av CSR ökat kraftigt, främst mot 

expertgrupper men även mot kunder, konsumenter och samhället. Till en början var 

det rapportering av CSR genom CSR-rapporter och hållbarhetsredovisningar där 

socialt och miljömässigt ansvar beskrevs.  

Idag har denna form av informationsförmedling ökat, både när det gäller antalet 

företag och mängden information som publiceras. Utvecklingen som skett har 

bidragit till att nästan alla större företag informerar om deras CSR-arbete (Borglund 

et.al 2012:259).  

Ett företag som var tidiga med att använda CSR i sin marknadsföringsstrategi, 

var Löfbergs Lila som använde CSR i sin reklam riktad till konsumenter. Det var 

konsumenter som började ifrågasätta användningen av aluminium i 

kaffeförpackningarna och i samband med att Löfbergs Lila valde att ta bort 

aluminiumet började de marknadsföra detta via annonser och reklam. Företaget 

använde istället nya förpackningar med rubriken “Samma goda kaffe i ny 

miljöskonsam förpackning” (Borglund et. al 2012:168).  

I samband med den ökade medvetenhet om sociala och miljömässiga problem, 

ökar även efterfrågan på produkter och företag som erbjuder lösningar på några av 

de utmaningar och behov som samhället behöver (Borglund et al. 2012:175). Det 

innebär att det kommer ställas höga krav på marknadsföringen av ansvarstagandet 
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i framtiden, för att kunna balansera kraven på samhälleligt ansvar samtidigt som 

det ska skapa värde hos både konsumenten och företaget (ibid).  

Det finns olika former av strategier att använda för att nå ut med CSR-arbetet både 

internt och externt. I boken Corporate social responsibility “En guide till företagets 

ansvar” nämns tre former av strategisk CSR-kommunikation (Borglund et al 

2012:263). Den första är Information Strategy som syftar till enkelriktad 

kommunikation genom till exempel hållbarhetsredovisningar, webbplatser, tidningar 

och presentationer. Response Strategy innebär en dialog med viktiga intressenter, 

för deras möjlighet att ställa frågor och beskriva deras uppfattning om CSR-arbete. 

Strategin bygger på intervjuer, samtal, sociala medier och debatter. Den sista 

strategin är Involvement Strategy, vilket innebär gemensamma projekt mellan 

företag/ intressenter för att definiera problem, ta fram strategier och genomföra 

aktiviteter (ibid).  

I dagsläget saknas det gemensamma riktlinjer för hur branscher ska 

kommunicera sitt ansvarstagande i miljö- och socialfrågor (Grafström et al. 

2008:136). Samtidigt finns ambitioner att vilja utveckla sådana riktlinjer för att 

intressenter ska kunna jämföra organisationers engagemang med varandra. 

 

Livsmedelsbranschen 

Organisationers tillvägagångssätt skiljer sig åt idag och det finns olika definitioner 

om vad CSR faktiskt är och hur det ska kommuniceras på bästa sätt. Det finns inte 

några generella riktlinjer på hur kommunikationen av socialt ansvarstagande sker 

på bästa sätt. Det beror oftast helt och hållet på vad företaget anser passa 

bäst.  Livsmedelsbranschen har ofta många aktörer att ta hänsyn till i arbetet med 

socialt ansvarstagande och detta gör det till en intressant bransch att studera. Ett 

av de största företagen inom detalj-och livsmedelsbranschen är ICA och i studien 

kommer fokus att vara på deras ansvarstagande och kommunikation.  

 

1.6 ICA 

ICA-koncernen finns i Sverige, Norge samt Baltikum och innefattar verksamhet 

inom tre olika branscher; livsmedel, bank och fastighet. ICA är ett av nordens 

ledande företag inom detaljhandeln och har cirka 2100 butiker i Sverige. Det 

arbetar cirka  
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50 000 personer inom ICA, på kontor, logistik, eller i butiker. Värderingarna nedan 

ska genomsyra ICA-koncernen och deras arbete:  

”På ICA går medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i 

hand med långsiktig lönsamhet. ICAs kunder och andra parter ska känna trygghet 

och förtroende för ICA och den verksamhet ICA bedriver. ICAs Goda Affärer 

beskriver ICAs syn på etik och samhällsansvar”.
1
 

 

2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ICAs CSR-profil ser ut i dagsläget och se 

vilka bakomliggande faktorer som kan finnas till deras engagemang. Samt 

undersöka hur de kommunicerar ansvarstagandet och hur ICAs konsumenter 

uppfattar kommunikationen.  

 

2.1 Forskningsfrågor 
Studien har för avsikt att söka svar på nedanstående forskningsfrågor: 

 På vilket sätt kommunicerar ICA arbetet med CSR? 

 Vilken uppfattning har ICAs konsumenter angående ICAs arbete och 

kommunikation av CSR?  

 

2.2 Avgränsningar 
Studien kommer inte beröra om ICA-koncernen i praktiken engagerar sig på det 

sätt som koncernen kommunicerar att de gör. På grund av tidsbrist och 

ekonomiska resurser som skulle krävas för en större studie, har vi valt att avgränsa 

studien. ICA-koncernen är verksam i fem europeiska länder och är uppdelad i tre 

olika branscher, livsmedel, bank samt fastigheter. Vi kommer enbart att fokusera på 

ICA i Sverige, inom detaljhandels-branschen. I studien har vi även avgränsat det 

insamlade materialet, på grund av att det annars skulle bli för mycket material att 

selektivt välja bland och vi kommer enbart att använda internetbaserat material. 

. 

 

 

                                                           
1 www.ica.se 
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3 Tidigare forskning 
Många studier har gjorts på CSR-begreppet, men däremot är det inte lika många 

studier som är inriktade speciellt på kommunikationen av CSR. Tidigare studier har 

visat vikten av god kommunikation vid socialt ansvarstagande. De exempel som 

följer är viktiga för vår studie, på grund av att de tar upp liknande forskning som vi 

vill undersöka. 

Vi har tittat på en studie gjord av Shuili, Bhattacharya och Sankar som har 

undersökt CSR-kommunikationens roll för företag. I studien kommer de fram till att 

de företag som är engagerade i socialt ansvarstagande, kan bidra till ökade inköp, 

arbetssökande och investerare. På lång sikt kan det även leda till att bygga upp 

företagets image, stärka intressenters relationer och stärka opinionsbildning. Då 

det förekommer låg medvetenhet om företags CSR-arbete, belyser rapporten 

vikten av att kommunicera CSR mer effektivt till intressenter. Studiens slutsats 

pekar på hur viktig kommunikationen av CSR är. Speciellt när det kommer till att få 

nya, samt behålla gamla intressenter (Shuili et al. 2010).   

Studien är av hög relevans då den visar vikten av god kommunikation, vilket 

lägger en grund för våra forskningsfrågor som är att undersöka ICAs 

kommunikation samt beröra konsumenters uppfattning av den. 

Anselmsson och Johansson gjorde 2007 en studie på svenska företag i 

livsmedelsbranschen med syftet att försöka öka förståelsen för konsumenters syn 

på olika aspekter av företags CSR vid utvärdering och köp av olika 

livsmedelsföretag och produkter. Undersökningarna är gjorda på bland annat ICAs 

och COOPs kunder i Sverige. Studien bygger på tidigare forskning och litteratur om 

CSR och hur konsumenter väljer produkter. 

De använde sig av kvalitativa intervjuer på 20 kunder med frågor som rör deras 

val av produkter i livsmedelsaffärer samt deras hänsyn till märkets eller affärens 

engagemang till CSR.  För att kunna generalisera av konsumenters beteende 

gjordes även en kvantitativ enkätstudie på 200 kunder om hur deras inställning till 

CSR såg ut. 

Författarna menar att studien var väldigt begränsad eftersom den enbart var 

gjord på svenska konsumenter på en svensk marknad, men menar ändå att studien 

kan vara till stor hjälp för att skapa förståelse i ett större perspektiv, t.ex. i Europa, 

eller bara för att jämföra med ett annat lands konsumenter och marknad 

(Anselmsson & Johansson 2007). Studien är gjord i Sverige och undersökningen 

har genomförts på svenska kunders köpvanor av livsmedel i förhållande till CSR.  
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Slutsatsen av studien visar på hur viktigt arbetet med CSR är, de menar att 

genom en öppen kommunikation av företagets arbete med CSR bidragit till ökat 

antal konsumenter. Studien visar även konsumenters vilja att köpa om företaget 

aktivt arbetar med CSR.  

Eftersom studien undersöker konsumenters syn på livsmedelsföretag med CSR-

profil kan Anselmssons och Johanssons studie bidra till vår studie för att få en ökad 

förståelse för konsumenters syn på CSR. Studien är en bra grund att utgå ifrån, 

även om vårt fokus kommer att vara på ICAs CSR-profil och kommunikationen av 

CSR. Vi kommer även använda oss av en liknande studie gjord av ICA själva under 

sommaren 2012. Den är relevant för oss eftersom den undersöker konsumenters 

åsikter och uppfattning av ICAs arbete med CSR. 

I en artikel av Enquist, Edvardsson och Sebhatu från 2008 undersöker de fyra 

företag som på olika sätt använder CSR för att marknadsföra sig själva. De fyra 

företagen är IKEA, Starbucks, H & M och The Body Shop. 

Författarna menar att företag alltid söker efter nya sätt att skapa värde och 

förändra sitt utbud, för att på det sätten behålla sina kunder och därmed också göra 

ekonomisk vinning. Artikeln behandlar främst två frågeställningar: Är CSR enbart 

välgörenhet, eller kan det vara en aktiv del av serviceföretag? Om så är fallet, hur 

skulle den i så fall se ut? 

Studiens slutsats visar att CSR inte enbart är till för att göra goda saker, utan 

kan ses som ett marknadsföringsverktyg och får kunderna att må bättre för att de 

stödjer ett företag som engagerar sig i socialt ansvar. Det betyder också att 

företaget kan behålla sina kunder och även få nya, vilket därmed innebär en ökad 

ekonomisk vinning (Enquist et al. 2008). 

Eftersom vi ska undersöka ICAs kommunikation av CSR samt konsumenters 

uppfattning om den, anser vi att det är viktigt att ha vetskapen om olika anledningar 

till ett företags aktiva arbete med CSR, till exempel som marknadsföringsstrategi. 

 

3.1 Legitimitetsteorin 

Tidigare forskning visar att ett av de vanligaste skälen till varför företag väljer att 

använda sig av nya idéer i företagandet är för att uppnå legitimitet för sin 

verksamhet. Det har även blivit allt viktigare för företagen att hantera de olika krav 

som har ökat gällande socialt och miljömässigt ansvarstagande. 
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I dagens samhälle är det allt vanligare att företags intressenter är intresserade 

av hur företagen visar hur de är engagerade i dessa frågor (Borglund et al. 

2012:262f). 

I och med syftet att undersöka ICA-koncernens kommunikation av arbetet med 

CSR anser vi att det är relevant att analysera det med hjälp av legitimitetsteorin. 

Detta för att kunna visa på vad som kan påverka hur man väljer att arbeta med 

CSR och även på vilket sätt man väljer att kommunicera ansvarstagandet till 

intressenter för att i slutändan uppnå ett förtroende och legitimitet. 

I en artikel skriver Deegan om rapporterandet och informerandet av volontära 

aktiviteter, så som socialt och miljöansvarstagande. Han menar att det självklart 

finns olika anledningar och motiv till detta, men att det finns några viktiga 

anledningar som är de bakomliggande syftena till att organisationer väljer att 

externt informera om detta. Ett sådant motiv är behovet av att uppnå legitimitet för 

utförandet (Deegan:2002). 

I nedanstående text har vi tolkat Deegan´s beskrivning av legitimitetsteorin: 

I ett systemorienterat perspektiv påverkas företaget av samhället, samtidigt som 

samhället påverkas av företaget. Företags avslöjande policys ska representera en 

viktig mening, för att påverka intressenters uppfattning av organisationen. 

Legitimitetsteorin bygger på den politiskt ekonomiska teorin, som innebär försök till 

att känna igen maktkonflikter som existerar i samhället och olika händelser som 

inträffar mellan olika grupper i samhället. Organisationer är en del av det sociala 

systemet, i perspektivets legitimitetsteori syftar det på att organisationer existerar 

på grund av att de är legitima. Idén om legitimitet kan relateras till konceptet ”social 

contract”. Organisationens överlevnad hotas om samhället uppfattar att de brutit 

mot det sociala kontraktet. Om samhället inte är nöjda med organisationens 

agerande på ett acceptabelt och legitimt sätt, kommer samhället att återkalla 

kontraktet (Deegan:2002). 

 

3.2 Carrols pyramid av begreppet CSR 

I den teoretiska utgångspunkten har vi även använt oss av Carrols synsätt på CSR, 

som beskrivs i figuren nedan. Även denna modell är relevant att utgå ifrån när man 

tittar på varför företag arbetar med CSR och hur företag väljer att kommunicera 

ansvarstagandet. Nedan visas Carrols CSR-pyramid. 
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För att förstå pyramidens uppbyggnad krävs en bättre förklaring av de fyra 

kategorier som ingår i den och pyramiden utläses nedifrån och upp. 

Ekonomiskt ansvarstagande: 

Tidigare var affärsorganisationer den grundläggande ekonomiska enheten i 

samhället, vars uppgift var att producera varor och tjänster efter konsumenters 

behov och samtidigt gå med vinst. Vid en tidpunkt förändrades denna syn på vinst 

för att kunna maximera vinstmöjligheten och värdet. 

Alla andra ansvarstagande utgår efter det ekonomiska ansvarstagandet, eftersom 

att det utan det hade varit omöjligt att engagera sig i de ytterligare (Carrol 1991). 

 

Juridiskt ansvarstagande: 

Verksamheter förväntas även att följa de lagar och regler som har utfärdats av stat 

och myndigheter. I det ”sociala kontraktet” mellan företag och samhälle, förväntas 

det att företagen följer det som är angivet för olika former av agerande (Carrol 

1991). 

 

Etiskt ansvarstagande: 

Detta ansvarstagande är inte lagstadgat och är därför mer svårdefinierat. Det etiska 

ansvarstagandet kopplas till standarder, normer, moraliska rättigheter eller 

förväntningar som intressenter har. Nya framväxande värderingar, normer och 

etiska förväntningar från samhället, kan bidra till påverkan på företag och därmed 

även skapa en högre prestationsnivå på företag, trots att det inte krävs av lagen. 

De olika kategorierna samspelar med varandra men samtidigt förväntar 

intressenter mer av förtagen än det juridiskt krävs (Carrol 1991). 
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Filantropiskt ansvarstagande: 

Denna kategori innefattar de agerande som samhället förväntar på företagen om 

att vara ”goda samhällsmedborgare”. Vilket innebär agerande för att gynna välfärd 

eller välmående, som exempelvis kan vara genom ekonomiska bidrag. Det är 

förväntningar på företag att bidra med pengar, lokaler eller andra humanitära 

ändamål. Filantropi ses mer som frivilligt hos företag, även om det alltid finns en 

förväntan på detta från samhället att genomföra dessa. Vissa företag anser att de 

är ”goda medborgare i samhället” genom att engagera sig i dessa aktiviteter. 

Däremot anses det att CSR inkluderar filantropiska ansvarstagande, men hävdas 

även att det är uppskattat men mindre viktigt än de andra tre kategorierna av 

socialt ansvarstagande (Carrol 1991). 

 

3.3 Intressentmodellen 
För att skapa en förståelse kring företags kommunikation av ett engagemang inom 

CSR, måste vi också förstå de olika faktorer som kan påverka. Intressentmodellen 

är en teori som kan anpassas på såväl företag som människor. I modellen finns det 

flera faktorer som påverkar företagets agerande, dessa faktorer kallas intressenter. 

”… någon som påverkas av företagets verksamhet och som samtidigt påverkar 

företaget” (Borglund et al 2009:65). 
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Här är en klassisk intressentmodell som visar vilka olika intressenter som påverkar 

företaget direkt eller indirekt. Intressenter kan till exempel vara kunder, 

leverantörer, anställda, miljö och investerare eller andra som kan påverka eller blir 

påverkade av företaget (jfr Borglund et al 2009:64f). För att ett företag ska kunna 

finnas kvar på marknaden måste det ständigt balansera mellan intressenters mål, 

vilket inte alltid är vinstmaximerande för företaget (Borglund et al 2009:66). 

Det är ledningen i ett företag som ska se till att företaget överlever samtidigt som 

det till viss del uppfyller intressenternas mål, vilket alltid är olika beroende på vilken 

kategori intressenten tillhör (ibid).  

För att styrka relationen till intressenterna ska företaget frivilligt vilja agera för att 

uppfylla behoven hos de viktigaste intressenterna, det kan till exempel ta samma 

sociala ansvar vid konjunktursvängningar (Borglund et al. 2009:67). I denna studie 

kommer intressentmodellen anpassas på ICA som företag och dess 

kommunikation. Studien kommer alltså att se närmare på kunderna som intressent 

och hur de kan komma att påverka kommunikationen. 

4 Metoder 

4.1 Vetenskapligt synsätt 
I studiens analys kommer ett hermeneutiskt synsätt att ligga till grund och 

användas för att försöka skapa en bättre förståelse av bakomliggande faktorer till 

ICAs arbete med CSR-relaterade frågor. Hermenuetik kommer från grekiskan och 

betyder “tolkning av budskap”, “tolkning av texter”. I texter finns ofta information 

mellan raderna och även det som inte sägs kan ge betydelse för texten (H. Egidius 

1986:40) Därför behövs tolkningar som bygger på hermeneutikens synsätt, vilket 

uppnås genom att göra tolkningar som stämmer överens med olika kunskapskällor 

(ibid). Det viktigaste begreppet inom hermeneutik är den hermeneutiska cirkeln, 

som menar på sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och i det 

sammanhang som det måste tolkas i. En förklaring är att “den hermeneutiska 

cirkeln” innebär att all forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, 

mellan det som ska tolkas och den kontext som det tolkas, eller mellan det som ska 

tolkas och vår egen förförståelse (N. Gilje, H. Grimen 2004:191). Vi kommer att 

använda oss av det hermeneutiska synsättet i våra tolkningar av det insamlade 

textmaterialet samt koppla samman det till tidigare nämnda teorier och modeller. 
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Samhällsforskare har länge sett språket som ett enkelt medium eller verktyg för 

avbildandet av världen. I studien av CSR-begreppets bakomliggande faktorer samt 

kommunikationens betydelse kommer vi att använda olika metoder för att kunna 

utforska diskursen. En användning av olika metoder kan underlätta för att uppnå 

syftet med att frambringa relevant empiriskt material till forskningen. Syftet med 

framtagandet och analyseringen av det empiriska materialet, är för att besvara de 

tidigare ställda forskningsfrågorna och få reda på hur ICA arbetar samt 

kommunicerar deras samhällsansvar. 

Textanalys används för att analysera innehållet i texter, vilket kan vara ord, 

bilder, symboler eller andra former av meddelanden som kommuniceras. Det kan 

vara i böcker, nyhetstidningar, artiklar, dokument, film, fotografier etcetera 

(Neuman 2006:322). I analysen av texterna kommer vi först fokusera på den 

manifesta kodningen, vilket innebär att man förklarar och förtydligar det självklara 

och uppenbara i texten (Neuman 2006:325). Sedan analysera den latenta 

kodningen, för att se den underliggande meningen i textens innehåll och göra 

tolkningar sammankopplade till den teoretiska utgångspunkten (Neuman 

2006:326). 

Metoderna har valts att användas i studien, med syftet att tillsammans komma 

fram till en helhetsförståelse för de forskningsfrågor som vi ställt tidigare i 

uppsatsen. Genom att kombinera retorisk textanalys och analys av 

sekundärempiriskt material med ett hermeneutiskt synsätt. En kombination av 

dessa metoder innebär alltså en triangulering, vilket kan bidra till att 

undersökningen får en mer fullständig bild än om man enbart använt sig av en 

metod. Nedanstående metoder kommer ligga till grund för kommande analys av 

materialet, med en teoretisk infallsvinkel enligt de tidigare beskrivna teorierna. 

I det metodologiska valet är det ofta bra att utgå från forskningsfrågorna som man 

vill få besvarade (Ahrne & Svensson 2011:31). På följande sidor förklaras varje 

metod mer ingående. 

 

·      Textanalys med en retorisk inriktning 

·      Analysera sekundärempiriskt material 
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4.2 Textanalys med en retorisk inriktning 
För att förstå och beskriva samhället samt förklara händelser, processer samt 

relationer används ofta någon form av text inom samhällsvetenskaplig forskning, 

för att analysera det som forskningsmaterial (Ahrne & Svensson 2011:131). 

Analysmetoden är en textanalys med inriktning mot det retoriska, som kan 

beskrivas på följande sätt. För att försöka se vad en text faktiskt säger, direkt eller 

indirekt, används ofta retorisk analys (Hellspong 2001:99ff). Beroende på vad syftet 

är kan retorisk analys användas i flera nivåer (ibid). Analysen kommer utgå från de 

teorier vi har (se kapitel 3) för att försöka förstå budskapet och bakomliggande 

faktorer i ICAs texter. Det material vi kommer att analysera är texter, dokument och 

hållbarhetsredovisningar som berör området CSR. Vi kommer att titta på vad ICA 

skriver att de arbetar med, i vilka samhällsfrågor de engagerar sig i samt hur de går 

till väga för att kommunicera detta arbete. Vi kommer enbart att fokusera på digitalt 

material, som i detta fall är publicerat på ICAs hemsida och Facebook. 

För att skapa en förståelse av texterna kommer vi att använda oss av några 

analysfrågor som ska bidra till en ökad förståelse av ICA:s arbete med detta. Vad 

förmedlar ICA att de arbetar med? Hur görs informationen tillgänglig? 

Oftast är frågorna som ställs i analysen inte de samma som forskningsfrågorna, 

men däremot underordnade dessa för att i ett senare skede uppnå målet med att 

skapa en förståelse för ICA:s kommunikation (Ahrne & Svensson 2011:149). Varje 

text är uppbyggd på en gemensam förförståelse som delas av textproducent och 

mottagare av texten. Det finns en gemensam kunskap hos läsare som gör att en 

text blir begriplig, så kallad vardagskunskap (Ahnre & Svensson 2011:138). Men 

genom att titta på det som skrivs på ett systematiskt sätt, kan man komma åt det 

outsagda och underförstådda i texten (ibid). 

Inom samhällsvetenskapen studeras texten inte enbart i sig, utan för att förstå 

textens påverkan och uttryck i ett samhälleligt perspektiv. Det är därför viktigt att 

texten analyseras i sitt sammanhang för att på det sättet även förstå kontexten i det 

hela (Ahrne & Svensson 2011:149). I kombination med detta och det 

hermeneutiska synsättet kommer vi försöka skapa en förståelse för att besvara 

våra frågor. 
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4.3 Analysera sekundärempiriskt material 
ICA har genomfört en enkätundersökning som berör vissa av de områden vi är 

intresserade av att undersöka. Under sommaren 2012 skickade ICA ut en enkät via 

e-mail till de personer som ingår i deras kundpanel. Enkäten skickades ut till 2136 

personer och besvarades av ca 40 %, vilket resulterade i 844 st besvarade enkäter. 

Frågorna i enkäten berörde hur deras konsumenter ser på hållbarhet och 

livsmedel. Studien kommer fokusera på att analysera tidigare data, istället för 

insamlandet av data. Denna metod har på senare tid blivit allt vanligare använd av 

forskare (Neuman 2006:333). Fördelarna med metoden är att den kräver få utgifter 

och mindre tidsresurser (ibid). 

Vi kommer att analysera och ta hänsyn till de frågor som är relevanta för vår 

studie och våra forskningsfrågor. Genom användningen av sekundärdata relateras 

undersökningen till den befintliga forskningen.  

Det finns vissa negativa aspekter i att enbart använda sekundärmaterial, eftersom 

materialet kanske samlats in i något annat syfte (Eliasson 2010:53). På grund av 

det använder vi oss av olika metoder, och för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor anser vi att det krävs en kombination av de metoder som vi angett. 

 

4.4 Insamling av material 
Det material som vi har valt att analysera i vår textanalys, har vi selektivt valt ut 

texter som berör ICAs arbete med CSR. Det är texter som handlar om ICAs arbete 

med miljö, samhällsansvar och hållbarhetsfrågor som vi ansett vara relevanta för 

vår studie. Vi har enbart valt at fokusera på material som finns publicerat på ICAs 

hemsida och Facebook. Till materialet tillkommer även en tidigare undersökning, 

”ICA-kundernas syn på hållbarhet”, gjord av ICA själva. Undersökningen behandlar 

hur deras kunder uppfattar ICAs arbete med CSR, men även hur kunderna anser 

att ICA kommunicerar sitt CSR-engagemang. Undersökningen finns publicerad på 

ICAs hemsida och är tillgänglig för allmänheten. Den tidigare forskningen har 

insamlats genom sökningar via olika databaser på nyckelord som berör CSR. Ett 

urval har sedan gjorts på de artiklar som berör antingen CSR inom 

livsmedelsbranschen eller kommunikationen av CSR. 
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4.5 Validitet 
Begreppet validitet innebär att undersökningen mäter det som är tänkt att mätas 

och därmed uppnår giltighet. Validitet och reliabilitet hör ofta ihop med varandra 

och om det är hög validitet bör det vara hög reliabilitet. För att lyckas få en hög 

validitet är det viktigt att frågeställningarna är tydliga och att frågorna ställda efter 

det som man vill få svar på. Det är även viktigt att undersöka informationen som 

man får från undersökningen och se sanningshalten i dessa för att på det sättet 

skapa trovärdighet i undersökningen. I ICAs egen kundundersökning, kommer vi 

kunna dra paralleller och få en uppfattning om kunders åsikter, uppfattning och 

kännedom av CSR (Eliasson 2010:16f). 

5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom det insamlade materialet för att uppnå syftet 

med vår studie och besvara våra forskningsfrågor. Materialet som vi valt att 

hantera, består av ICAs hemsida, dokument, sekundärt material och mail-

intervjuer. I följande kapitel beskrivs det insamlade materialet och därefter kommer 

materialet att analyseras med utgångspunkten i ett hermenuetiskt synsätt, kopplat 

till modeller och teorier samt genom en retoriskt inriktad textanalys.  

 Hur kommunicerar ICA arbetet med corporate social responsibility och finns 

det några bakomliggande faktorer till företagets engagemang i sociala och 

miljömässiga frågor? 

I nedanstående text kommer vi analysera varje område av det ansvarstagandet 

som ICA skriver på hemsidan att de arbetar med och tar ansvar för. Ett av ICAs 

mest framstående mål är nedanstående citat: 

”På ICA går medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i 

hand med långsiktig lönsamhet”. 
2
 

Vi tolkar även detta som att utgångspunkten för dessa engagemang är att 

företaget ska drivas med lönsamhet, och utan ekonomisk lönsamhet hade det inte 

varit möjligt för ICA att ha ett lika stort engagemang i vissa frågor. I en analys av 

detta kan vi dra en parallell till Carrols pyramid, som menar att utgångspunkten för 

arbetet med CSR oftast är ekonomiskt beroende och att de övriga ansvaren är 

möjliga därefter (Carrol 1991). 

 

                                                           
2 www.ica.se 
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5.1 ICA.se 
På ICA:s hemsida går det att se aktuella erbjudanden, matrecept, var deras affärer 

finns. De har även flera undersidor som till exempel ICA Student, kundtjänst samt 

en sida där de beskriver hur de tar samhällsansvar.  
Transparens, trovärdighet och spårbarhet är tre ledord som ICA utgår från i 

arbetet med ansvarstagande. ICA skriver även på hemsidan att det krävs en stor 

insyn i hur företaget jobbar, och för att kunna ta samhällsansvar. På hemsidan har 

de texter som beskriver vad de gör på de olika områdena för att ta ansvars för 

miljö, människor samt ett koncept de jobbar efter som de kallar ICA:s Goda Affärer. 

Nedan är ett utdrag från ICA.se där de i punktform räknar upp de olika delar som 

ingår i konceptet.  

ICAs Goda Affärer 

”ICAs Goda Affärer innebär att vi ska: 

·      Drivas med lönsamhet och god etik. 

·      Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov.  

·      Värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna. 

·      Ha en öppen dialog internt och med omvärlden. 

·      Säkerställa kvalitet och trygga produkter. 

·      Främja hälsa och goda matvanor. 

·      Verka för en god miljö med hållbar utveckling”.
3
 

Texten är informativ och beskriver ICAs mål med företagsansvar, men ofta har 

texter ett ytterligare syfte utöver att informera (Hellspong 2001:99). Texten vill 

påverka samt övertyga konsumenten om ICAs ställningstagande gentemot 

ansvarsfrågor. Genom att publicera dessa punkter för allmänheten vill de också att 

konsumenter ska uppfatta ICA som ett företag som tar ansvar. Analysen av “ICAs 

Goda Affärer” visar att går se kopplingar till både Carrols CSR-pyramid och 

intressentmodellen. I pyramiden menar Carrol att företaget alltid måste utgå från 

ekonomiskt lönsamhet. Detta menar Carrol är den största delen till varför företag 

engagerar i CSR-frågor (Se kapitel 3). När ICA räknar upp de olika punkterna 

nämns just det ekonomiska som första punkt, vilket kan tolkas utifrån pyramiden 

som det viktigaste även för ICA. Just det juridiska ansvarstagandet är inget som 

ICA kommunicerar, men det vi kan utgå från är att ICA följer de lagar och regler 

                                                           
3  http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/ICAs-Goda-Affarer/ 

 

http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/ICAs-Goda-Affarer/
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som företaget måste göra, alltså inget de behöver skriva med i dessa punkter, 

eftersom det är en självklarhet att följa just dessa för att undvika kritik vid juridisk 

granskning. Etiskt ansvarstagande kan vi se i majoriteten av punkterna, exempelvis 

värna om mångfalden och öppen dialog. Det ansvar som enligt Carrols modell är 

mest frivilligt är det filantropiska ansvarstagandet. Som tidigare nämnt är exempel 

på filantropiskt ansvar att bidra med pengar till forskning, till exempel Cancerfonden 

som ICA gör.
4
 

Detta engagemang görs troligtvis inte enbart för ekonomiskt vinning utan 

snarare för att framstå som goda samhällsmedborgare likt Carrol beskriver i sin 

modell (Carrol 1991). I helhet kan man se att ICAs Goda Affärer går att koppla till 

Carrols pyramid då samtliga delar av deras engagemang går att dra paralleller till 

Carrols pyramid av CSR (Carrol 1991).  

Till varje punkt finns även en policy för hur ICA ska arbeta och kommunicera 

detta, vi kommer göra en djupare analys på två av dessa som vi anser är relevanta 

för denna studie. Vi har även valt att titta på de policys som berör ICAs arbete med 

CSR. Det handlar om informationspolicy samt policyn för kvalitet, miljö och socialt 

ansvar.  Informationspolicy beskriver ICA de allmänna riktlinjer de har för 

kommunikation och information, här följer en kort sammanfattning av vad de skriver 

i sin policy.
5
  

ICA skriver i sin informationspolicy att allt de kommunicerar också ska uppfyllas i 

praktiken samt behålla förtroendet från intressenter, genom att agera öppet, 

trovärdigt och ärligt.
6
 

Kommunikationen ska utgå från att stödja ICAs vision, affärsmål, strategier samt 

koncernens grundläggande värderingar (ibid). De beskriver också vikten av att 

varje medarbetare ska kunna kommunicera och agera i likhet med ICAs 

grundvärderingar, just för att även de skapar bilden av ICA (ibid). Vi utgår ifrån att 

dessa riktlinjer även gäller för ICAs kommunikation av det sociala ansvarstagandet. 

ICA har även en policy för kvalitet, miljö och socialt ansvar. I policyn finns riktlinjer 

för hur koncernen, handlare och andra anställda ska arbeta med att uppnå god 

kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Ett mål är att sträva efter att uppfylla 

kundernas, ägarnas samt samhällets förväntningar genom de olika verksamheter 

                                                           
4 www.ica.se 
5 http://www.ica.se/ImageVault/Images/id_21071/ImageVaultHandler.aspx 
6 ibid 
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som ICA bedriver. De ska uppnå höga krav, men samtidigt påverka miljön på 

minsta möjliga sätt. 

När det kommer till kommunikationen av detta engagemang, så ser ICA till 

kunder och samhällets förväntan, som är att koncernen ska agera öppet och ärligt. 

Genom att kommunicera saklig, pålitlig och även relevant information samt 

kommunikation som kan bidra till att kunderna tar egna beslut.  

Det är även viktigt att upprätthålla en god kontakt med kunder och ta hänsyn till 

deras åsikter, för att på det sättet kunna få företaget att växa på marknaden.  

Dessa riktlinjer ska även medarbetare ha kunskap om för att kunna efterfölja de i 

vardagen och stärka förmedlingen av ICAs sociala ansvarstagande. Riktlinjerna 

som ingår i policyn för information samt policyn för kvalitet, miljö och socialt ansvar 

berör till större delen hur ICA ska agera i informations och 

kommunikationsförmedlingen.  

 

5.2 Analys av policys   
I följande analys av ICAs policys har vi använt intressentmodellen för att kunna 

tolka möjliga bakomliggande faktorer (se kapitel 3.3). Som vi nämnt tidigare är det 

viktigt för ett företag att balansera mellan företaget och intressenters mål för att 

överleva som företag (jfr Borglund et al. 2009:65ff). För att kunna uppfylla 

intressenters krav och mål måste företaget dels lyssna på intressenter men också 

leva upp helt eller delvis till dessa. Det krävs alltså, precis som ICA skriver att de 

lyssnar på intressenter, för att sedan agera efter deras önskemål och samtidigt visa 

tydligt att företaget tar det ansvaret (ibid). Det kan visas dels genom att 

kommunicera vad de gör och även genom att ha en stor transparens i arbetet. 

ICA engagerar sig i ett antal olika frågor som berör miljö, kvalitet och säkerhet, 

hälsa, etisk handel och samhället. Detta engagemang som ICA skriver att de 

arbetar med, förknippar vi med CSR-ansvar. Valet av områden som företaget väljer 

att engagera sig i påverkas av de intressenter som förekommer, syftet är att uppnå 

de behov och intressen som finns hos företagets intressenter. Det är detta som 

påverkar att företag lägger mer fokus på vissa områden än andra (jfr Borglund et al 

2009:64f). Ett annat syfte till att ICA väljer att arbeta med dessa frågor kan vara för 

att uppnå legitimitet och förtroende hos företagets intressenter. Deegan(2002) 

menar att ett företag väljer att externt kommunicera utförandet för att få legitimitet 

för verksamheten. Vilket även kan påverka företagets image, rykte och uppfattning 
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hos intressenter. På ICAs hemsida finns det även tydlig information om vad de 

aktivt arbetar för inom CSR-relaterade frågor. Vi har valt att redovisa det material 

som vi anser vara relevant för vår studie. 

5.3 Miljöarbete       
ICA beskriver att de arbetar med miljöfrågor inom alla delar av verksamheten, 

eftersom varje del av verksamheten påverkar miljön. Det gäller allt från hållbara 

inköp och distribution, klimatsmarta lager och butiker, ekologiska och miljömärkta 

varor. ICA försöker även att minska energianvändningen och tänka på avfallet, 

samt uppmuntra kunderna till att på olika sätt minska sin påverkan på miljön. 

”Så ser ICA på miljöarbetet. 

ICAs övergripande mål är att minska sin direkta miljöpåverkan. Att minska 

koncernens energianvändning samt att minska andelen avfall är därför stora och 

viktiga delar i miljöarbetet. Genom att ständigt utveckla utbudet av ekologiska och 

miljömärkta produkter bidrar även vi till att minska miljöpåverkan från de produkter 

som säljs i butikerna. Att verka för att bevara den biologiska mångfalden är också 

prioriterat. Därtill arbetar vi på olika sätt för att uppmuntra våra kunder att själva 

vidta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan”.
7
 

Texten som beskriver ICAs miljöarbete framstår som informativ där de kort 

beskriver vad de gör för att minska miljöpåverkan. Syftet i en retorisk analys är att 

vill man se hur texten fungerar persuasivt, det vill säga hur texten fungerar som 

övertygande och påverkande (Hellspong 2001:99f). I ovanstående text kan vi se att 

det övertygande syftet är att få ICAs konsumenter att agera på liknande sätt som 

de själva agerar genom att vara förebilder. ICA vill förmedla att det är viktigt att 

arbeta med ansvarstagandet inom miljö och budskapet som de vill förmedla är 

öppet. I texten kan vi utläsa karakteristiska drag av etos, patos samt logos. Etos 

innebär avsändarens karaktär, vilket vi anser vara att ICA vill framställa sig som 

förebilder gentemot sina konsumenter och få de att agera på samma sätt. Patos är 

hur mottagarnas känslor påverkas, i detta fall tolkar vi det som att ICA vill påverka 

konsumenterna genom att skriva om hur viktigt det är och även då skapa känslan 

om att det är viktigt att ta ansvar för miljön. Logos, innebär hur språket är i texten 

och vi anser att den är informativ, skriver om hur ICA behandlar dessa frågor. 

Texten är formellt skriven och ge även ett seriöst intryck av avsändaren. 

 

                                                           
7 http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/Miljo/ 

http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/Miljo/
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5.4 Kvalitet och matsäkerhet       
ICA skriver på hemsidan om att det ska vara tryggt att handla på ICA och därför tar 

de ansvar i att se till var varorna är producerade och att de är transporteras under 

rätt förhållanden. 

”Så ser ICA på kvalitet 

ICA kontrollerar och följer upp produktsäkerheten hela vägen från 

primärproducenter till kunder. Eftersom säkerhet och kvalitet är en förutsättning för 

branschen som helhet sker ofta arbetet tillsammans med branschorgan och andra 

livsmedelskedjor. ICA deltar i det internationella samarbetet Global Food Safety 

Initiative som skapat gemensamma normer för att bedöma matsäkerhet hos 

leverantörer. Att säkerställa att ICA lever upp till sina egna och omvärldens krav i 

varje del av produktflödet är ett viktigt område”.
8
 

I likhet med ICAs citat om miljöarbete är det ett liknande upplägg och av samma 

karaktär. Genom att använda samma genomgående karaktär så ger det ett samlat 

intryck av avsändaren, vilket är viktigt för att framstå som ett enhetligt och 

konsekvent företag. I texten kan vi tolka att det övertygande syftet är att ICA vill 

förmedla att de erbjuder ett utbud till sina konsumenter som håller hög säkerhet 

och kvalitet, vilket man kan tolka som etos. Logos kan vi se, genom att ICA är 

informativa och skriver om hur de tar ansvar för sina produkter. Det kan även skapa 

en känsla, patos, hos konsumenter eller andra mottagare, om att det är säkert och 

tryggt att handla i butiken. 

 

5.5 Etisk handel       
ICAs butiker säljer varor och produkter från hela världen och målet är att de ska 

vara producerade på ett sätt som tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Det får inte 

förekomma diskriminering, barnarbete eller andra bristande engagemang. 

Kollektivavtal eller föreningsavtal ska också uppfyllas i kraven för att se till de 

mänskliga rättigheterna.  

”Så ser ICA på etisk handel 

ICA arbetar systematiskt med att förebygga affärsetiska incidenter och korruption. 

Affärsetik omfattas i ICA-koncernens övergripande riskanalys där samtliga delar av 

verksamheten har analyserats. Koncernens affärsetiska policy utgår från 

värderingen att ICA ska drivas med lönsamhet och god etik. ICAs policy för kvalitet, 

                                                           
8 http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/Kvalitet/Kvalitet-och-matsakerhet/ 

http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/Kvalitet/Kvalitet-och-matsakerhet/
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miljö och socialt ansvar beskriver den övergripande inställningen till exempelvis 

socialt ansvar vid produktion”.
9
 

Även här ser vi ett enhetligt sätt att skriva på, språket är korrekt och ger intrycket av 

att det är en seriös avsändare. ICA använder ett språk som förmedlar ett seriöst 

och informativt intryck i hur de arbetar med etiska frågor, etos. Vilket kan påverka 

att texten blir övertygande för mottagaren. I detta fall är textens språk något mera 

fackmässigt skrivet och vi får en känsla av att texten verkar vara mer riktat till 

investerare och leverantörer, logos. Anledningen till tolkningen beror på att de 

skriver om affärsetiska incidenter och korruption, vilket vi anser riktar sig mer till 

investerare och leverantörer. Vi anser att det genomgående övertygandet i texten, 

handlar om att de vill förmedla en känsla (patos) av säkerhet hos investerare på 

grund av att ICA informerar om deras handlingar. 

Om vi även här kopplar till Carrols pyramid, så ser vi att etiskt ansvarstagande är 

ett av stegen i pyramiden. Olika standarder, normer, moraliska rättigheter eller 

förväntningar som intressenter har påverkar hur det etiska ansvarstagandet ser ut. 

Trots att lagen ibland inte kräver ett agerande, är det vanligt att intressenter kräver 

mer, vilket kan bidra till att ICA ändå väljer att arbeta med etiskt ansvarstagande för 

att agera acceptabelt gentemot dessa. 

 

5.6 Hälsa 
ICA vill påverka till ett friskare samhälle, genom att erbjuda ett sortiment av bra och 

nyttig mat. Den ska även vara lättillgänglig i butiken och även finnas tydlig 

information om hälsosam mat, dieter, allergier och livsstil.
10

 

Genom att ICA engagerar sig i att inspirera konsumenter till ett välmående, kan 

det i en tolkning anses vara ett tillvägagångssätt för företaget att visa att man bryr 

sig om sina konsumenter. Utan konsumenter hade inte ICA existerat, och detta kan 

vara ett sätt att för att förmedla hur viktiga de är för företaget.  

 

 

 

                                                           
9 http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/Etisk-handel/Handel-pa-manskliga-villkor/ 
10 http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/Halsa/Sa-arbetar-ICA-med-halsa/ 

http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/Etisk-handel/Handel-pa-manskliga-villkor/
http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/Halsa/Sa-arbetar-ICA-med-halsa/
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5.7 ICA i samhället 
ICA vill vara en god kraft i samhället och detta vill de uppnå genom samarbete med 

frivilligorganisationer som arbetar för hälsa, miljö humana insatser och mångfald. 

Genom detta vill ICA bidra till aktiv fritid och skapa uppmärksamhet kring viktiga 

frågor.
11

 

”ICAs sponsringspolicy 

ICAs sponsringspolicy följer de riktlinjer som tagits fram av International Code on 

Sponsorship samt riktlinjer från den svenska sponsrings- och eventföreningen. 

Sponsringen sker huvudsakligen i samarbete med organisationer med 

engagemang i barn och ungdomar. Idrottssponsringen synliggör ICAs engagemang 

i de breda, folkliga idrotterna, med särskild tonvikt på idrottens betydelse för 

ungdomars normer, värderingar och goda vanor”.
12

 

Texten är formellt skriven och beskrivande då ICA följer riktlinjer som finns 

angivna för hur sponsringen ska gå till, vilket i sig gör den övertygande, logos. Ett 

övertygande syfte med texten är att det finns ett stort engagemang för barn och 

ungdomars välmående, vilket ger oss en bild av att ICA vill framstå som ”Goda 

föräldrar”, etos. Det skapar en känsla hos mottagarna om att ICA tar ansvar och 

bryr sig om den yngre generationen, patos. 

I texten om ICAs ansvarstagande i samhället ser vi också kopplingar till Carrols 

pyramid, i det översta fältet som är det filantropiska ansvaret. Detta 

ansvarstagande ses mer som frivilligt, även om det ofta förväntas av samhället. ICA 

engagerar sig troligtvis för att anses vara ”Goda samhällsmedborgare” och bidrar 

med pengar till olika humanitära ändamål (jfr Carrol 1991). 

 

5.8 Hållbarhetsrapport       
Varje kvartal utkommer ICAs hållbarhetsrapport där de redovisar mål, nuvarande 

status samt viktiga händelser gällande deras hållbarhetsarbete. Rapporterna 

började publiceras första kvartalet 2012. I rapporten kan vi läsa att de har tre olika 

mål i deras hållbarhetsarbete; miljöpåverkan, leverantörer i högriskländer ska vara 

socialt reviderade samt livsmedelsleverantörer av ICAs eget märke ska vara 

kvalitetscertifierade. Vad gäller status på målen är inga av dessa helt uppfyllda, 

men de visar att arbetet med dessa fortfarande pågår. 

                                                           
11 http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/ICA-i-samhallet/) 
12 http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/ICA-i-samhallet/En-positiv-kraft-i-samhallet/ 

http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/ICA-i-samhallet/
http://corporate.ica.se/ICA-tar-ansvar/ICA-i-samhallet/En-positiv-kraft-i-samhallet/
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Genom att publicera dessa kvartalsrapporter har ICA en hög transparens på hur 

deras arbete med hållbarhetsfrågor går. Det kan tolkas som en aning passiv 

kommunikation från ICA, eftersom det är upp till den intresserade att själv leta reda 

på informationen. I slutet av rapporten finns även en analys av innehållet gjord av 

en extern och oberoende revisor på Deloitte AB, som är ett internationell revisions- 

och konsultföretag.
13

 Det här gör att rapporten verkar mer pålitlig för läsarna, då 

den även granskats av ett utomstående företag.
14

 

 

5.9 ICAs Kundpanel    
 Vilken uppfattning har ICAs konsumenter angående ICAs arbete och 

kommunikation av CSR?  

I syftet med att besvara vår forskningsfråga om ICAs konsumenters uppfattning av 

ICAs arbete och kommunikation av CSR har vi använt oss av sekundärt material, i 

form av en kundundersökning. ICA har publicerat en undersökning på ICA.se som 

är gjord sommaren 2012 och resulterade i 844 stycken besvarade enkäter. 

Rapportens syfte är att ICA själva vill veta vad deras konsumenter anser om ICAs 

arbete med CSR samt hur de upplever kommunikationen.
15

 

Genom att publicera rapporten, som alla kan läsa på ICA.se, ökar det 

transparensen, vilket i sin tur kan öka förtroendet för att företaget ska uppfylla 

intressenternas krav (Borglund et al. 2009:145ff). Dock är det inte säkert att en 

ökad transparens ger ökat förtroende som Borglund också skriver, då intressenter 

ofta förväntar sig en viss öppenhet. Borglund skriver även att om ett företag enbart 

har viss transparens för att visa de områden som företaget sköter sig på, kan detta 

i sin tur öka den externa granskningen. I fallet med ICA visar de vad de gör bra, 

men de lyfter även fram i rapporten vad de inte är bra på och att de behöver 

anstränga sig mer på vissa områden där antingen kommunikationen inte har 

kommit fram till kunderna, eller att kunderna inte anser att ICA gör tillräckligt. 

Vad som kan utläsas av rapporten är att många kunder känner sig osäkra på vad 

ICA menar när de kommunicerar hållbarhet, då ordet i sig är väldigt brett och man 

kanske behöver kommunicera ansvarstagandet på ett mer förenklat sätt. 

                                                           
13 www.deloitte.com 
14http://corporate.ica.se/global/h%C3%A5llbarhet/121130_kvartalsrapport_icas%20h%C3
%A5llbarhetsarbete%20q3%202012.pdf?epslanguage=sv 
15

http://corporate.ica.se/Global/kundpanel/H%c3%a5llbarhet%20Kundpanelrapport

%20aug%202012.pdf 

http://corporate.ica.se/global/h%C3%A5llbarhet/121130_kvartalsrapport_icas%20h%C3%A5llbarhetsarbete%20q3%202012.pdf?epslanguage=sv
http://corporate.ica.se/global/h%C3%A5llbarhet/121130_kvartalsrapport_icas%20h%C3%A5llbarhetsarbete%20q3%202012.pdf?epslanguage=sv
http://corporate.ica.se/Global/kundpanel/H%c3%a5llbarhet%20Kundpanelrapport%20aug%202012.pdf
http://corporate.ica.se/Global/kundpanel/H%c3%a5llbarhet%20Kundpanelrapport%20aug%202012.pdf
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I studien har vi valt att utgå från de frågor i undersökningen som är mest relevanta 

för att besvara vår forskningsfråga, om hur ICAs konsumenter uppfattar ICAs 

arbete och kommunikation av CSR.  

 

 
16

      

  

I ovanstående diagram kan vi utläsa att hälften av de tillfrågade anser att ICA 

arbetar med hållbarhet i vissa frågor. Runt 20 procent anser att ICA absolut arbetar 

med hållbarhet, medan lika många inte vet eller har någon uppfattning om ifall ICA 

arbetar med hållbarhetsfrågor. Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet av frågan, 

som att många har kunskap och är medvetna om att ICA är engagerade i 

hållbarhetsfrågor på ett eller annat vis. Men en viss del vet inte alls om ifall de 

arbetar med hållbarhet överhuvudtaget. Vi kan se att det är ungefär tre av fyra som 

uppfattar att ICA arbetar aktivt med hållbarhet. 

 
 
 
 
 

                                                           
16 www.ica.se 
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                                              (Ica.se) 

I diagrammet ser vi att de flesta anser att det är okej eller bra information om ICAs 

hållbarhetsarbete. Därefter är det många av de tillfrågade som anser att ICA är 

mindre bra på att informera om sitt ansvarstagande. Samt många som svarat vet ej 

på frågan. Vi kan se att upp mot nästan vart femte anser att ICA brister i att 

informera om deras arbete. I undersökningen kan vi även utläsa att det finns 

önskemål om att få mer information om hållbarhet och ICAs ansvarstagande.  

Om ICA tar till sig den nya informationen om konsumenters önskemål, är det ett 

bra exempel på hur ICAs arbete kan ses ur intressentmodellen (se kapitel 3.3). 

Som tidigare nämnt kommer denna studie främst se till kunden som intressent, 

men det är självklart inte enbart kunder som vill ha insyn i hur ICA arbetar med 

CSR. I och med att de har en hög transparens får även andra intressenterna insyn i 

hur ICA arbetar, till exempel konkurrenter och medier. Det är därför extra viktigt vid 

hög transparens att leva upp till den information som finns tillgänglig. 

Eftersom de övriga intressentgrupperna har samma insyn som kunderna i 

företaget kan det leda till granskning av gruppen medier, vilket i sin tur till slut kan 

nå kunderna. 
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Skulle inte då bilden i medier stämma med den bild företaget ger av sig själva, 

skulle detta kunna skada företagets pålitlighet och då också förlora intressenter till 

konkurrenter (jfr Borglund et al. 2009:25). 

”Forskningen visar idag att ett av de främsta skälen till varför företag väljer att ta till 

sig nya idéer om företagande är för att skapa legitimitet för sin verksamhet” 

(Borglund et al. 2012:29). 

Genom att göra en undersökning där ICA frågar intressenter, i det här fallet 

kunder, kan det därigenom också öka ICAs legitimitet. Det gäller dock att ICA 

också uppfyller de önskemål som kunderna har gett i undersökningen. Ett av 

önskemålen som framgick i ICAs undersökning, var att de svarande önskade att få 

mer information om företagets arbete med CSR. I det fallet är det viktigt att uppfylla 

önskemålet och förbättra kommunikationen av engagemanget, till fördel både för 

kunden och företaget. 

Legitimitet är dock inte bara något som rör CSR-frågor, utan snarare att 

företaget ska anpassa sig efter sin omgivning (Borglund et al. 2012:29). Att arbeta 

aktivt med CSR-frågor är alltså inget givet alternativ för att skapa legitimitet, utan 

vad som skapar legitimitet är högst beroende av tid och rum (ibid). 

Det finns en ekonomisk aspekt att se till när ICA väljer att göra en undersökning 

bland deras kunder. Carrol menar att företags satsningar i CSR sker av olika 

anledningar, där filantropiskt ansvar är den minst viktiga delen till varför företag 

engagerar sig i CSR-frågor (Carrol 1991). Enligt Carrols pyramidmodell är det 

ekonomiska ansvarstagandet alltid det som betyder mest för ett vinstdrivande 

företag (se kapitel 3.2). När ICA gör en kundundersökning för att få en bild av de 

krav kunderna har, alltså hur de vill att ICA ska utvecklas och vad kunderna vill veta 

mer om. 

Om företaget uppfyller dessa krav skapar de inte enbart legitimitet, de minskar 

även risken att kunder lämnar företaget till fördel för konkurrenter, vilket skulle 

resultera ekonomiska förluster. Att uppfylla kunders önskemål kan i sin tur leda till 

att kunder fortsätter handla på ICA, vilket i sin tur skulle leda till ekonomisk vinst. 
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6 Slutsats 
ICA använder främst hemsidan som en kanal för kommunikationen av 

samhällsansvar. På hemsidan finns det mycket information om vad ICA faktiskt gör 

i sitt arbete med CSR och vilka aktiviteter företaget är engagerade i. De använder 

även andra kanaler för att förmedla arbetet med socialt och miljömässigt 

ansvarstagande, men inte i lika stor utsträckning. I analysen har vi tolkat de olika 

områden där ICA säger att de tar aktivt ansvar, och i många fall kan vi se 

bakomliggande faktorer till varje del av ansvarstagande.  

I undersökningen med ICAs konsumenter kan vi utläsa att ungefär tre av fyra 

anser att ICA arbetar aktivt med hållbarhet, men en femtedel anser att det brister i 

att informera om arbetet. Vi kan alltså se att det behövs utökning av 

kommunikationen för att uppfylla konsumenters önskemål och vi anser att det finns 

ytterligare möjligheter för ICA att utöka sin kommunikation för att skapa en ökad 

medvetenhet och kunskap.  

Som vi tidigare nämnt i rapporten, belyser forskare betydelsen av 

kommunikationen då det förekommer en låg medvetenhet om ett företagets arbete 

med CSR (Shuili et al. 2010). Studien visar även att kommunikationen kan bidra till 

att öka inköp, arbetssökande och investerare samt stärka företagets image, skapa 

relationer till intressenter och bidra till opinionsbildning (ibid). 

Det vi kan se efter att ha analyserat vårt insamlade material är att ICA till viss del 

använder CSR och hållbar utveckling som en marknadsföringsstrategi, då de 

skriver på ett informativt sätt för att ge känslan av hur viktigt det är. Det var tydligt i 

analysen av ICAs goda affärer (se kapitel 5.2). Flera av ICAs ansvarstaganden kan 

ses som ett marknadsföringsverktyg, på grund av att konsumenter kan känna att de 

visar god vilja genom att handla av ett företag som stödjer något socialt-och 

miljömässigt. Efter en analys av ICAs egen undersökning kan vi tydligt se att 

konsumenter efterfrågar mer information om hur ICA arbetar med frågor som rör 

miljö och socialt ansvar. ICA har information tillgänglig om hur de arbetar med 

dessa frågor, men att de borde göra den mer lättillgänglig för allmänheten. Som det 

är nu anser vi att kunder är intresserade av hur ICA arbetar med ansvarstagande, 

men att de inte får den informationen som de efterfrågar. 
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6.1 Slutdiskussion 
Att enbart arbeta aktivt i CSR-frågor räcker inte som strategi för ett företag att 

uppnå ekonomisk lönsamhet, de måste även kunna kommunicera sitt arbete till 

intressenter. Utan en fungerande kommunikation från företaget kommer inte deras 

engagemang kunna skapa ekonomiskt tillväxt, vilket i sin tur påverkar företagets 

möjlighet att expandera eller fortsätta arbeta aktivt med frågor som berör CSR.  

Det vi har kunnat se i analysen är att ICA har gott om information kring sina mål 

och arbete med CSR. Däremot visar ICAs undersökning att de tillfrågade inte får 

tillräckligt mycket information om arbetet som de efterfrågar. Att informationen finns 

tillgänglig är inte problemet i det här fallet, utan snarare att den inte är så 

lättillgänglig som kunderna önskar. Informationen får snarare ett intryck att vara 

riktad till de som är intresserade och själva söker upp information om ICAs arbete. 

ICA hade kunnat använda sig av en mer aktiv strategi i dess kommunikation av 

CSR. Med aktiv kommunikation menar vi en användning av flera olika kanaler för 

att nå ut till konsumenter. Ett förslag är att kommunicera ansvarstagandet via ICAs 

Facebook-sida. Vid en överblick av ICAs Facebook-sida kunde vi se att det var 

oerhört lite information om deras arbete. Från 1 november och fram tills början av 

mars, kunde vi endast se enstaka inlägg som berörde ICAs arbete med CSR. På 

sidan har ICA 192000 följare och det kanske vore en relevant kanal att publicera 

mer information för att nå ut till konsumenter samt även skapa möjligheten till 

dialog. För att kunna uppfylla konsumenters önskemål om att få bättre information, 

bör det ske en förbättring i kommunikationen. 

Som vi även sett i tidigare forskning som gjorts, har det skrivits om att 

kommunikationen av arbetet med CSR är viktigt och kan bidra till flertalet positiva 

effekter i framtiden. Vilket kan relateras till det resultat som vi har kommit fram till i 

analysen och undersökningarna. När vi kopplar samman vår slutsats med tidigare 

forskning får vi uppfattningen om hur viktigt det är att ICA arbetar mer med 

kommunikationen av företagets ansvarstagande. 

Vidare studier som kan rekommenderas för framtida bruk är att studera ICAs 

kommunikationsarbete av CSR, efter att de gjort förändringar och förbättringar för 

att sedan undersöka om konsumenters kunskaper och uppfattning. Förslagsvis 

hade en undersökning hos ICAs konsumenter kunnat genomföras både av ICA 

själva samt av en extern aktör. 
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