
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSATS



Abstract 

Titel   CSR som kommunikationsstrategi: 
  En retorisk textanalys om att kommunicera 
  ansvarstagande
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Examinator  Helena Mortenius 

Typ av rapport Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp

Tidpunkt  2013-12-31

Antal ord  15 911 ord  

Syfte    Syftet med denna studie var att analysera livsmedelsföretaget 
  Findus AB och dess arbete med Corporate Social Responsibility i 
  relation till hästköttskandalen. Studien ämnar att undersöka vilka 
  skillnader det finns i deras CSR-kommunikation före respektive 
  efter incidenten, vilket omfattar perioden 2012-2013. Vi vill dock 
  belysa att vi inte ser hästköttskandalen som en självklar orsak till 
  en eventuellt utvecklad CSR-kommunikation. 

Metod och material Retorisk textanalys med hermeneutisk ansats

Huvudresultat Utifrån vårt resultat kan vi urskilja att det finns skillnader i deras 
  sätt att kommunicera CSR mellan 2012 och 2013. Främst syns 
  detta i deras hållbarhetsredovisning, men stor del av deras 
  kommunikation präglas av mer fokus på CSR under 2013. Vi 
  ser även att de retoriska appellerna används mer frekvent, främst 
  pathosargument. Dock drar vi inte slutsatsen att förändringen i 
  deras arbete är en direkt konsekvens av hästköttskandalen. 

Nyckelord   CSR, Retorisk textanalys, Kommunikation, Samhällsansvar, 
  Hållbar utveckling. 
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1. Inledning 
Inledningsvis i den här uppsatsen presenterar vi bakgrunden till vårt ämnesval samt en 
problemdiskussion i anknytning till ämnet. Utifrån problemformuleringen presenterar vi även 
de två forskningsfrågor som är studiens utgångspunkt. Vidare avslutar vi kapitlet med att 
redogöra för studiens syfte och de avgränsningar som gjorts. 
___________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund 
Under det senaste decenniet har allt fler företag tagit ställning till socialt ansvarstagande och 
förstått värdet av att beakta konceptet hållbar utveckling inom verksamheten.1 I takt med att 
världsekonomin expanderar och blir allt mer global, blir det allt fler miljömässiga och sociala 
aspekter som företag måste ta ställning till. Samtidigt ökar medvetandet hos allmänheten, då 
informationsflödet i samhället ständigt präglas av internets utveckling vilket möjliggör lättare 
tillgång till information. Då medvetandet ökar, bidrar det till att intressenterna ställer allt 
högre krav på företagens handlade och ställningstagande i etiska frågor.2 

I och med dessa faktorer har konceptet Corporate Social Responsibility uppkommit, vilket 
syftar till att förbättra och upprätthålla allmänhetens förtroende för företag och 
organisationer.3 Begreppet kan definieras olika då det finns ett flertal tolkningar, men en 
konkret definition kan vara att det omfattar det ställningstagande som företag tar där de 
frivilligt implementerar riktlinjer kring etiskt ansvarstagande gentemot samhället. De områden 
som brukar omfatta CSR-arbete är ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande 
samt socialt ansvarstagande.4 En annan definition kan vara att ansvarstagandet bör röra 
relevanta förtroendefrågor som påverkar företagets viktigaste intressenter.5 Ett företags 
anseende och förtroende hos intressenterna är av stor vikt, vid exempelvis val av konsumtion, 
leverantör eller ekonomiska investeringar.6 Då CSR-arbete är frivilligt, innebär det att företag 
inte nödvändigtvis bryter mot lagstiftning om de bryter mot de riktlinjer som utformats. 
Däremot sätter riktlinjerna upp en norm för vad företaget förväntas att göra, vilket de bör 
handla efter för att upprätthålla ett förtroende och inte förlora legitimitet i samhället.7 Då 
kommunikationen av CSR är en essentiell del av konceptet, bör företag aktivt arbeta med att 
förmedla de strategier som utformats och redovisade de ställningstaganden de gör. 
Exempelvis kan det redovisas genom hållharbetsrapporter, policys eller andra dokument som 
tillgängliggörs för företagets externa intressenter. 8
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2 Borglund 2009:41
3 Ibid. 51
4 Grankvist 2009:15
5 Borglund 2009:63
6 Ibid. 111
7 Grafström 2008:102-103
8 Ibid. 137



1.2 Problemdiskussion
Samtidigt som allt fler företag arbetar med socialt ansvar och ställningstagande i etiska frågor, 
ökar även vår medvetenhet kring konceptet. En ökad medvetenhet hos allmänheten bidrar 
även till ett större intresse för media och press att publicera företags handlingar och konflikter. 
Det är en bidragande faktor som påverkar den allmänna opinionen och samhällets attityder 
gentemot företag. Den aspekten beaktar många verksamheter, då det finns en stor press för 
dem att inte skapa nyheter som orsakar negativ publicitet för dess verksamhet.9 Att arbeta 
med att kommunicera frågor relaterade till CSR kan vara direkt förödande för företag, om det 
uppstår motsägande påståenden i medier eller om felaktigheter uppmärksammas. Därför är det 
viktigt att innehållet i CSR-kommunikationen innehåller realism och korrekt information.
Det är en essentiell del i syftet att upprätthålla företagets image och behålla sin legitimitet i 
samhället. Vårt ämnesval i denna studie omfattar hur företaget Findus AB har arbetat med att 
kommunicera sitt ansvarstagande och riktlinjer för sitt CSR-arbete i relation till en incident 
som fick stor uppmärksamhet i media under februari 2013. 

Den 16 januari 2013 rapporterade det irländska livsmedelsverket att man funnit DNA från 
hästar i hamburgare som sålts till ett flertal livsmedelsföretag runt om i Europa. Som följd lät 
irländska Burger King samt ytterligare köttgrossister skicka sina produkter för analys, för att 
kontrollera eventuella spår från hästkött. Resultaten visade att kötthalten i samtliga produkter 
från samma underleverantör innehöll spår av hästkött, i vissa fall upp till 80 procent. I och 
med uppmärksammandet började allt fler europeiska företag kontrollera sina produktioner och 
fler drog in sina produkter från livsmedelsbutikerna. Då franska leverantören Comigel lämnat 
besked om att de inte länge kunde garantera beställaren Findus de kravspecifikationer som 
avsetts, kontrollerade även Findus sina köttprodukter. Den 7 februari 2013 kunde Findus AB 
konstatera att kötthalten i deras lasagne visat sig vara upp till 100 procent hästkött, istället för 
nötkött som dokumentation för innehållet utlovat.10 Under februari 2013 uppmärksammades 
händelsen i medier, då livsmedelsverket kontaktade Dagens Nyheter och informerade om att 
företaget Findus skulle anmälas för brott mot livsmedelslagstiftningen. I medierna blev 
händelsen omtalad som hästköttskandalen, vilket fick allmänheten att ifrågasätta företagets 
förtroende och dess etiska samhällsansvar.11

Att arbeta med frågor relaterade till konceptet Corporate Social Responsibility kan vara ett 
sätt för företag att upprätthålla legitimitet gentemot dess intressenter.12 Därmed finner vi ett 
intresse att studera hur företagets kommunikation av CSR förändras i relation till till 
incidenten. 
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9 Borglund 2009:25
10 http://www.dn.se/ekonomi/hastkottskandalen-detta-har-hant/
11 http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/sa-mycket-kan-findus-varumarke-skadas_7910654.svd
12 Grafström, Göthberg & Windell 2008:16
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1.3 Syfte
I denna studie har vi för avsikt att analysera livsmedelsföretaget Findus arbete med CSR-
kommunikation och hur den har förändrats under under 2012 respektive 2013. Detta vill vi 
studera i relation till hästköttskandalen, som skedde i februari 2013. Vi vill undersöka hur de 
har kommunicerat deras CSR-strategier före respektive efter incidenten, för att kunna se hur 
deras arbete kring konceptet har utvecklats och förändrats under den period som avsatts. Vi 
vill veta hur Findus kommunicerar ansvarstagandet samt vilka samhällsfrågor de engagerar 
sig i. Vi vill dock belysa att vi inte utgår från att skandalen är en konsekvens som har påverkat 
deras CSR-arbete. I denna studie ser vi på händelsen som en tidsmarkör för att studera hur 
arbetet har utvecklats under de två år som avsatts att studera. Vi vill få en ökad förståelse för 
hur företag arbetar med Corporate Social Responsibility i ett samhälle där legitimitet är en 
essentiell faktor för ett företags överlevnad.13 

1.4 Forskningsfrågor
Med utgångspunkt i den problemformulering och det ovanstående resonemang avser denna 
uppsats att utreda följande frågor:  

 1. Finns det några skillnader i hur livsmedelsföretaget Findus 
 kommunicerar CSR under 2012 respektive 2013? 

 2. Använder de sig av de retoriska appellerna ethos, pathos och logos 
 i sin CSR-kommunikation i större utsträckning under 2013? 

1.5 Avgränsning 
Vår studie är avgränsad till att studera enbart livsmedelsföretaget Findus verksamhet och inte  
resterande företag som var inblandade i hästköttskandalen. I och med tidsbrist har vi valt att 
avgränsa vårt analysmaterial, då vi selektivt har valt ut fyra texter som publicerats före 
hästköttskandalen respektive fyra som publicerats efteråt. Då vårt syfte inte är att studera 
hästköttskandalen ur aspekten kriskommunikation, så har vi valt att använda texter som 
omfattar arbete med CSR-frågor som inte har en direkt anknytning till incidenten. Vår 
utgångspunkt är inte att studera hur företaget arbetar med att upprätthålla sitt rykte i direkt 
relation till skandalen, utan snarare att se hur deras kommunikation relaterad till CSR 
förändras över den period som avsatts att studera. 
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1.6 Findus AB som organisation 
Företaget Findus AB Sverige grundades 1941 i Bjuv och är i nuläget ett av landets ledande 
livsmedelsföretag, främst inom marknaden av djupfrysta färdigrätter, ärtor, fisk och 
grönsaker.14 Under 1940-talet var Findus först med att introducera frysvaror i Sverige och har 
sedan dess varit med i produktionens utveckling samt utvecklingen av konceptets hållbarhet.15 
Idag är Findus en del av internationella Findus Group koncernen, där deras verksamhet finns i 
Norden, Spanien, Frankrike och Storbritannien.16 Företaget menar på att hållbar utveckling är 
ett av deras kärnvärden och att de vill bedriva deras verksamhet med fokus på ständiga 
förbättringar. I deras hållbarhetsredovisning framhåller de följande:

 ”Hållbar utveckling är en levande del av vår verksamhet. Vi avser 
 bli ledande i Norden inom ansvarsfulla fiskinköp, hållbart jordbruk 
 och kvalitet inom livsmedelstillverkning.17”

Findus framhåller i deras hållbarhetsredovisning att de tillsammans med bransch- och 
intresseorganisationer arbetar för att förstå och bemöta kritiska globala frågor om hälsa, 
livsmedelstillgång och hållbarhet.18 Deras mest omfattande områden berör matsvinn, energi 
och vatten, energieffektivisering och minskad vattenförbrukning. De framhåller även att 
transparens, ansvar och handling är ledord för företaget, då de menar på att de arbetar 
kontinuerligt med att förbättra dialog mellan dem och deras intressenter.19 
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14 http://www.findus.se/om-findus/mojligheternas-findus/
15 http://www.findus.se/om-findus/historia
16 http://www.findus.se/om-findus/mojligheternas-findus/
17 http://www.findus.se/images/page/1664/inline/Findus_hallbarhetsredovisning%202012.pdf
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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2. Teoretisk referensram
I följande avsnitt redovisar vi de begrepp och teorier som har relevans till vår studie, ligger till 
grund för vår uppsats samt ger en inblick i hur forskningsområdet ser ut idag. Vi kommer att 
förklara corporate social responsibility som begrepp och kommunikationsstrategi, förklara 
legitimitetsteorin samt intressentteorin samt redogöra för begreppet hållbar utveckling. 
Avslutningsvis förklarar vi begreppet retorik och hur vi planerat att applicera retorikens 
grunder i vår textanalys. 
___________________________________________________________________________

2.1 Tidigare forskning
I och med utvecklingen och expansionen av begreppet corporate social responsibility, har det 
bidragit till att ämnesområdet idag är ett eget forskningsfält med olika inriktningar.20 En stor 
del av forskningen omfattar hur begreppet används inom företagsverksamheter och deras 
marknadskommunikation, där fokus ligger på att studera sambandet mellan att kommunicera 
samhällsansvar och konsumenternas attityder gentemot företaget. Monika Hartmann visar i en 
studie att företagens sociala ansvar är av hög relevans för livsmedelsföretag, då denna sektor 
har stor inverkan på samhälle, miljö och ekonomi.21 Företag inom livsmedelssektorn riskerar 
offentlig kritik i stor utsträckning, vilket gör de bör utforma en övergripande strategi som 
omfattar samhälls- och miljörelaterade frågor. Strategin bör även omfatta ställningstaganden 
som har relevans för företagets respektive intressenter. Detta menar forskare är en konsekvens 
av att konsumenter blir allt mer kritiska och medvetna, angående frågor relaterade till 
företagens samhällsansvar.22 

Francisca Farache och Keith J. Perks framhåller i en annan studie hur företag använder olika 
strategier för att sprida deras ställningstaganden.23 Man kunde urskilja att det fanns belägg för 
att företag använder sina kommunikationskanaler för att svara på samhällets påtryckningar 
och därmed skapa eller bibehålla legitimitet. I samma studie redogjordes även för hur 
företagen försökte påverka konsumenterna. Resultatet visade att det finns kampanjer som 
tilltalar konsumenterans rationalitet samt kampanjer som vill vädja till konsumenternas 
känslor, vilket forskarna definierade som strategier i syfte att påverka. Materialet som 
analyserats i studien omfattade främst CSR-kommunikation på företagens webbplatser samt 
hållbarhetsrapporter.24 Med koppling till vår studie ser vi hur de här studierna är av hög 
relevans, då de omfattar dels värdet av att förmedla sitt ansvarstagande, men vi kan även 
urskilja den retoriska aspekten. 
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20 Borglund 2012:13
21 Monika Hartmann - Corporate social responsibility in the food sector 2011
22 Ibid. 
23 Francisca Farache & Keith J. Perks - CSR advertisements: A legitimacy tool? 2010
24 Ibid. 



Då vår frågeställning grundar sig i hur ett livsmedelsföretag strategiskt arbetar med att 
kommunicera CSR, ligger de här studierna som grund till vår förförståelse för konceptet samt 
ämnesområdet. De belyser även legitimitetsteorin, som är en av de grundläggande teoretiska 
aspekterna vi utgår från i vår analys. Vi ser ett värde i att förstå kopplingen mellan CSR som 
kommunikationsstrategi och företagens vilja att upprätthålla legitimitet i samhället. 

För att vidare framhålla en studie inom ämnesområdet som omfattar just köttindustrin och hur 
företag inom livsmedelssektorn förmedlar CSR, har vi granskat en ytterligare studie av 
Monika Hartmann där fokus ligger på konsumenternas uppfattning av ansvarstagandet.25 
För företag som arbetar med produktion och bearbetning av kött, visade studien att det är 
fördelaktigt att förstärka ett företags positiva rykte genom att kommunicera CSR. Resultatet 
av studien visade att företagens sociala ansvar var en viktig faktor i konsumenternas beslut av 
köpval gällande köttlivsmedel. Tolkningen av resultaten visade att det fanns 
konkurrensfördelar för företag att skaffa sig vid ansvarsfullt agerande. Detta visades främst 
för området som omfattar djurens välbefinnande. Även om det är fördelaktigt för fler företag 
och branscher att kommunicera ansvarstagande än bara köttindustrin26, ansåg vi det intressant 
att framhålla en forskningsrapport som omfattar det ämnesområde som präglar vår studie. 
Den här typen av studier är viktiga för vår förförståelse, då vi vill veta varför företag vill 
kommunicera CSR och vilka faktorer som ligger bakom deras val av ansvarstaganden. 

2.2 Begreppet CSR
Konceptet har under de senaste åren ökat bland företag och blivit ett verktyg för att förmedla 
företagets samhällsansvar till sina intressenter. Förkortningen CSR står för Corporate Social 
Responsibility, som syftar till de etiska ställningstaganden som företag tar utifrån frivilligt 
uppsatta riktlinjer.27 Definitionen av begreppet skiljer sig åt, men för att uppnå långsiktig 
hållbarhet bör företagets definition och strategi omfatta socialt ansvarstagande, ekonomiskt 
ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande.28 Den definitionen framhåller Per 
Grankvist, då han menar på att de mest förekommande ansvarsområdena.29 Det ekonomiska 
ansvarstagandet syftar till de frågor som omfattar hållbarhet i företagets verksamhet och 
produktion för att uppnå långsiktig lönsamhet. Detta ansvar omfattar de intressenter som har 
ett ekonomiskt intresse i företaget i form av aktier eller investeringar.30 Vidare förklaras det 
sociala ansvarstagandet som det ansvar företaget tar gentemot medborgare, vilket exempelvis 
kan syfta till anställda eller konsumenter.31 Socialt ansvar omfattar intressenternas 
hälsoförhållanden, men även att företaget tar hänsyn till att det finns en balans mellan kön, 
etnicitet och ålder samt att det inte förekommer någon diskriminering på arbetsplatsen. 
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25 Monika Hartmann, Sarah Heinen, Sabrina Melis & Johannes Simons - Consumers awarnesess of CSR in the German pork industry. 2013
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28 Grankvist 2009:16
29 Ibid. 16
30 Ibid. 27
31 Ibid. 15



Det miljömässiga ansvarstagandet omfattar de frågor som rör ett långsiktigt arbete som inte 
har en negativ inverkan på planetens naturresurser.32 Miljöarbetet brukar omfatta hur en 
produktion kan genomföra sitt arbete med minsta möjliga klimatpåverkan och utnyttja 
tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. 

Då begreppet CSR inte har någon enhetlig definition33 och inte omfattar några riktlinjer som 
företag kan tillämpa på praktisk nivå, skiljer sig olika organisationers CSR-arbete från 
varandra. Detta innebär att varje enskilt företag har möjlighet att bestämma vad som ska ingå i 
dess respektive sociala ansvar. Då definitionen är diffus, vänder sig många organisationer till 
EU-kommissionens definition som myntades 2001. Den innebär att företaget på frivillig 
grund interagerar sociala och miljömässiga frågor i sin verksamhet och i sitt samarbete med 
olika intressenter.34 Kommissionen tillhandahåller ett dokument till företagsledningar, där de 
uppmanar dem att arbeta med frågor som rör CSR. De anser att det är en viktig del i hållbar 
tillväxt i det europeiska näringslivet.35 En viktig aspekt att belysa är att CSR-arbete är 
frivilligt och därmed inte lagstadgat eller kontrollerat.36 Riktlinjer eller standarder anges 
enbart som förslag och ses som normativa, snarare än definitiva.37

2.2.1 CSR ur ett historiskt perspektiv 
Begreppet Corporate Social Responsibility har blivit allt mer förekommande i organisationer 
under senare år, men konceptet är inte nytt. I svensk historia kan man återknyta fenomenet till  
näringslivet och bruksnäringen under 1600-talet, då de började ta socialt samhälleligt ansvar 
för de anställda.38 Om man vidare studerar svensk näringslivshistoria, finner man få 
anknytningar till begreppet CSR under början av 1900-talet, då svenska företag var mer 
angelägna att skapa en effektiv produktion och fungerande arbete, snarare än att försöka 
uppnå legitimitet i samhället.39 Förändringen kom först under 1980-talet, då en större rad 
enskilda incidenter uppmärksammade företagens ansvar och arbetsförhållanden.40 
Bland annat rörde det sig om företag som orsakade oljeutsläpp utanför Alaska under 1980-
talet och vidare under 1990-talet uppmärksammades stora multinationella företags 
arbetsförhållanden till sina underleverantörer, som fick stark kritik mot för brott mot 
mänskliga rättigheter.41 Genom medial spridning kring händelserna, började frågor kring 
miljö och rättigheter öka, vilket bidrog till en ökad press på företagens ansvar. Företagens 
produktion debatterades, främst de som hade rötter och arbetskraft i utvecklingsländer. 
I takt med att medvetenheten ökade hos allmänheten, växte konceptet fram och benämns idag 
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som Corporate Social Responsibility och är en del av de flesta större organisationers 
verksamhet.42 Det utvecklades företagspositioner och konsulter inom hållbarhetsutveckling, 
då efterfrågan ökade. Begreppet utvecklades och det etablerades olika modeller och strategier 
för hur företag bör arbeta med CSR-frågor och hur de ska kommuniceras med dess respektive 
intressenter.43 Idag har begreppet CSR utvecklats till ett globalt fenomen inom 
företagsvärlden, där organisationer försöker arbeta med hållbarhetsfrågor och kommunicera 
arbetet i allt större utsträckning.44 

2.2.2 CSR som extern kommunikationsstrategi
Genom att ett företag arbetar med frågor relaterade till Corporate Social Responsibility och 
vidare kommunicerar dem med sina intressenter, kan det skapa ett gott anseende och därmed 
ett övertag mot dess konkurrenter.45 Utöver att påverka företagets legitimitet på marknaden, 
kan även det goda anseendet bidra till att locka ekonomiska intressenter i form av investerare 
eller aktieägare.46 För att strategien ska fungera i praktiken krävs det även kommunikation, då 
ett företag som inte förmedlar sitt CSR-arbete slösar med resurser. Det framhåller Per 
Grankvist då han belyser värdet av att använda kommunikationskanaler för att styrka 
företagets varumärke och skapa förtroende.47 Det är en essentiell del av CSR-arbetet att 
genom hållbarhetsredovisningar, webbsidor, pressmeddelanden eller andra mediala kanaler 
informera företagets intressenter om vilka samhällsfrågor respektive företag engagerar sig i.48 
För att återknyta till vårt fall, där vi ska studera livsmedelsföretaget Findus arbete med CSR i 
relation till hästköttskandalen, vill vi även framhålla aspekten kring negativ publicitet. 
En anledning att kontinuerligt arbeta med sitt företags samhällsansvar och därmed skapa ett 
starkare varumärke, kan vara att öka möjligheterna att överleva negativ publicitet och 
krissituationer förbättras.49 Det finns dock en paradox kring fenomenet, då förtroendet hos 
intressenterna riskerar att minska om CSR-arbetet inte stämmer överens med vad företaget 
förmedlar att de gör.50 En av de största drivkrafterna som ligger bakom engagemanget med att 
kommunicera socialt ansvarstagande är konsumenternas och intressenternas krav samt att 
undvika kritik från media och icke-statliga organisationer.51 
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2.2.3 The Pyramid of Corporate Social Responsibility 
I början av 1990-talet, i samband med att företagens intresse för samhällsansvar ökade, 
utvecklade Archie B. Carroll en modell av konceptet, som sedan fick benämningen 
The Pyramid of Corporate Social Responsibility.52 Modellen utvecklades i syfte att försöka 
definiera begreppet CSR samt formulera vilka ansvarsområden konceptet borde omfatta för 
företag som ansåg sig ta socialt ansvar. I vår teoretiska utgångspunkt har vi valt att utgå från 
Carrolls definition av begreppet, då den utgör grunden till CSR och förklarar begreppet som 
helhet. Modellen är uppdelad i fyra ansvarstaganden, där Carroll menar på att ett företag 
måste inkludera samtliga områden för att  kunna definiera sin verksamhet som en del av CSR. 
Dessa ansvarstaganden är uppdelade i ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar samt 
filantropiskt ansvar. 

Samtliga ansvarsområden är viktiga komponenter som utgör delar av företagets ansvar. 
Carroll menar att ansvaret omfattar både ekonomiska och sociala faktorer, då det inte är 
möjligt att utesluta någon av faktorerna om man syftar till företags samhällsansvar.
För att sammanställa de fyra ansvarsområdena har Carroll utformat en pyramid, som visas 
nedan. Den utgör fyra komponenter där de två lägsta byggstenarna utgörs av företagets 
interna ansvar, vilket syftar till det ekonomiska och juridiska ansvaret. De två övre nivåerna 
utgör företagets externa omgivning, där det syftar till etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. 
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2.2.3.1 Ekonomiskt ansvarstagande
Genom att studera näringsliv och företagande ur den historiska apsekten, framgår det att den 
primära uppgiften var att förse samhället med de varor och tjänster som efterfrågades på 
marknaden. Företagens samhälleliga ansvar sträckte sig inte längre än att tillfredsställa den 
efterfrågan som konsumenterna hade. Utvecklingen av företagsverksamheter har dock 
medfört en förändring i detta område, då det idag även handlar om att sträva efter 
vinstmaximering och utdelning till företaget inklusive dess intressenter i form av aktieägare. 
Carroll menar på att det ekonomiska ansvaret är en av grundpelarna för företag och därmed  
kunna bedriva en lönsam verksamhet. Som ovan visas i pyramiden så utgör det ekonomiska 
ansvaret den grundläggande och största delen i pyramiden enligt Carroll.53 

2.2.3.2 Juridiskt ansvarstagande
Det andra ansvarstagandet som utgör pyramiden är det som omfattar företagets legala ansvar, 
vilket är obligatoriskt för samtliga verksamheter då det syftar till att förhålla sig till samhällets 
lagstiftning. Det innebär i praktiken att ett företag tar juridiskt ansvar, samtidigt som de också 
producerar de varor som efterfrågas och bedriver ett vinstgivande företag. De bör alltså utgå 
från det ekonomiska ansvaret först, därmed ligger det juridiska ansvaret ovanför det 
ekonomiska i Carrolls pyramid.54 

2.2.3.3 Etiskt ansvarstagande
Lagstiftning täcker oftast inte det ansvar som det moderna samhället förväntar sig av företag 
och organisationer idag, utan istället bör man enligt Carrolls CSR-definition även arbeta med 
frågor som sträcker sig utanför lagen. Han syftar till det etiska ansvaret, som i pyramiden 
utgör en mindre del än det ekonomiska och juridiska ansvaret. Dock är det en viktig 
komponent i ett företags CSR-arbete, då förväntningar, normer och värderingar skapar 
påtryckningar från företagets intressenter. Ett etiskt ställningstagande skapar förtroende för 
företaget och dess verksamhet.55 

2.2.3.4 Filantropiskt ansvarstagande
När ett företag tar ytterligare ansvar i samhället, som sträcker sig utanför lagstiftningar och 
etiska handlingar, syftar det till vad som benämns som filantropiskt ansvar. Det innebär att 
företaget utför en god handling i samhället och gör mer än vad som förväntas av dem. Genom 
välgörenhetsprojekt eller bidrag till föreningar och utbildning, skapar företaget ett gott 
anseende hos intressenterna. Carroll framhåller att filantropiskt ansvar är det översta ansvaret 
i pyramiden och därmed även det minst prioriterade för företag. Dock menar han på att det är 
först när ett företags ansvar omfattar samliga delar av pyramiden, inklusive det filantropiska 
ansvaret, kan de definiera sitt arbete som CSR. 56
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2.3 Intressentteorin 
Under 1984 skrev Edward Freeman boken Strategic Management - A Stakeholder Approach, 
som skulle bli en av de allra viktigaste referenserna inom CSR-studier.57 Han presenterade 
teorin som The Stakeholder Theory, som beskriver relationen mellan företaget och dess 
intressenter. Intressenter omfattar samtliga av de faktorer som kan påverka eller påverkas av 
ett företag, vilket inte enbart innebär det enskilda företaget och dess kunder, utan även 
leverantörer, anställda, delägare, staten, konkurrenter, media och så vidare.58 Teorin beskriver 
de viktigaste intressenterna som står i relation till företaget, då syftet med intressentteorin är 
att utgöra vilka dessa är samt hantera relationerna till dem. En intressent kan kortfattat 
definieras som en grupp som är beroende av företaget, samtidigt som företaget är beroende av 
dem. Det förekommer ett konstant samarbete mellan parterna för att företaget ska överleva, 
vilket innebär att företaget måste leva upp till de förväntningar som ställs på dem för att 
behålla dess respektive intressenter. Därför bör företag frivilligt tillfredsställa intressenternas 
behov, även om det inte är optimalt för ekonomisk vinning.59 

2.4 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin grundar sig på antagandet att det ligger ett socialt kontrakt mellan företaget 
och samhället, som kan sammankopplas med den tidigare nämna intressentteorin.60 
Båda teorierna omfattar och beskriver förhållandet mellan företaget och dess respektive 
intressenter. Skillnaden utgörs i att intressentteorin snarare beskriver hur företaget tar hänsyn 
till dess intressenter samt hur de hanterar relationerna mellan de olika intressegrupperna, 
medan legitimitetsteorin handlar om hur företaget ska hålla en legitimerad position i 
samhället.61 Då intressentteorin kartlägger och förklarar vad intressenterna förväntar sig av 
företaget, kan den teorin ligga till grund för att upprätthålla företagets legitimitet. I samhället 
råder det normer och värderingar som utgör bestämmelsen för vad som anses vara legitimt. 
Om företaget inte anpassar sitt agerade och utför deras handlingar efter dem, kommer 
företagets överlevnad att hotas vilket på sikt kan medföra att det sociala kontraktet upphävs.62 
Forskning inom området visar på att organisationers sociala- och miljömässiga rapportering i 
form av exempelvis hållbarhetsredovisningar är motiverade av att försöka legitimera 
verksamheten.63 Att anpassa sina handlingar efter samhällets efterfrågan, men inte 
kommunicera det med sina intressenter kommer inte att skapa legitimitet för företaget. 
Därför bygger legitimitetsteorin på att företaget även beaktar intressentteorin. 
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I vår studie kommer vi att applicera både legitimitetsteorin och intressentteorin i vår analys 
för att få en djupare förståelse för Findus CSR-arbete, då de båda är viktiga referenser inom 
ämnesområdet. Båda teorierna ligger som grundläggande verktyg för att kunna skapa 
förståelse för varför företag vill kommunicera ansvarstagande och vad som driver 
engagemanget. Att förstå hur ett företags legitimitet och dess intressenter hänger ihop är 
grundläggande i förförståelsen för denna studie. 

2.5 Begreppet Hållbar utveckling 
Trots att fenomenet hållbar utveckling har förekommit under en längre tid, var det först i 
slutet på åttiotalet som begreppet officiellt etablerades och blev allt mer förekommande inom 
näringslivet.64 Världskommissionen för miljö och utveckling, som i uppdrag av Förenta 
Nationerna skapade definitionen i syfte att redogöra för sambandet mellan ekonomisk 
utveckling och miljöförstöring. Kommissionens primära uppgift var att utforma 
handlingsplaner i syfte att öka engagemang och ställningstagande i miljö- och 
utvecklingsfrågor hos företag, enskilda individer, institut och regeringar. De ville även ha en 
enhetlig benämning av världens miljörörelser och därmed uppstod begreppet hållbar 
utveckling. Definitionen av begreppet syftar till en hållbar utveckling som tillfredställer nutida 
behov, men även att beakta kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.65 Den kommission som sammanställde rapporten blev allmänt känd som 
Brundtlandkommissionen som publicerades 1987, vars uppgift var att skapa långsiktiga och 
hållbara miljöstrategier. 

För att anknyta begreppet hållbar utveckling till vår studie, så kommer vi främst framhålla 
begreppet hållbarhetsredovisning samt hållbarhetspolicy, som är en del av det material som 
avsetts att analysera. Hållbarhetsredovisning är idag ett vanligt förekommande fenomen inom 
näringslivet,66 där rapportens riktlinjer ger möjlighet att jämföra olika organisationers arbete 
och definitioner av begreppet hållbar utveckling. Rapporten ger även möjlighet för 
utomstående att ta del av företagets CSR-arbete, 67 vilket är en del av vår studies huvudsakliga 
utgångspunkt. 

Per Grankvist förklarar sin syn på begreppet hållbarhet, då han ser det som det mest optimala 
att använda när företag vill framhålla att de arbetar med långsiktig hållbarhet.68 Han menar på 
att begreppet CSR är mer diffust och inte heller lika etablerat i företagsvärlden som hållbarhet 
är, då det används i större utsträckning och inte heller utlovar en hållbar utveckling i samma 
utsträckning.69 
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Han menar på att en anledning till detta är att många företag inte har tillräckliga ekonomiska 
resurser för att kunna utlova att de arbetar med en långsiktig hållbarhet, men istället kan 
använda sig av begreppet CSR som inte har någon konkret definition och regelverk för vad 
arbetet för omfatta.70 För att även framhålla den definition av begreppet hållbar utveckling 
som Findus utgår ifrån, beskriver de på deras hemsida: 

 ”Definitionen på hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser 
 dagens behov utan att äventyra kommande generationers
 möjligheter att tillgodose sina behov.71”

2.6 De retoriska appellerna 
En av de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för den här studien utgår från 
retorikens grunder, som vi kommer att utgå från då vi analyserar texter. Retoriska studier 
används inte enbart i studier där det förekommer muntligt tal, utan även vid analys av texter i 
form av skriven text eller visuella objekt.72 Retorik i vetenskapliga termer syftar till att 
undersöka hur människor övertygar varandra, vilket omfattar stor del av 
kommunikationsstudier då stor del av vår interaktion omfattar just påverkan.73 Retoriken 
definieras även som en konst, som undervisas och praktiseras av främst opinionsbildare, 
politiker, marknadsförare med flera, för att kunna övertyga sin publik och framföra sina 
budskap. Inom retoriken finns det tre grundläggande begrepp som används för att skapa 
trovärdighet och övertygelse, även kallade appeller. De omfattar ethos, logos och pathos.74 

2.6.1 Ethos
Ethosargument utgår från sändaren eller talaren och dess karaktär, vilket exempelvis kan syfta 
till auktoritet.75 Begreppet används för att definiera talarens trovärdighet och man utgår ofta 
från att framställa att talaren har god moral och framstår som förnuftig. Ethosargument syftar 
till att göra mottagaren positivt inställd till budskapet, vilket skapar större möjlighet för 
mottagaren att vara mottaglig för argument.76 I relation till vår studie kan det vara intressant 
att framhålla en särskild definition av begreppet, nämligen det som kallas inledande ethos.77  
Definitionen innebär att argumentet utgörs av publikens tidigare erfarenheter av mottagaren 
och budskapet, vilket påverkar dess uppfattning. En essentiell del i detta ethos är att sändaren 
av budskapet har förförståelse för sin publik. För att återknyta till vårt studieobjekt, så känner 
livsmedelsföretaget Findus till att sin publik förmodligen har ett minskat förtroende för dess 
produktion i och med hästköttskandalen. 
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2.6.2 Logos 
Logosargument handlar om att framföra fakta i argumentationen, vilket görs genom att 
informera och upplysa mottagarna med väsentlig information.78 Detta omfattar argument som 
utgörs av bevis eller sakskäl för de påståenden som framhålls.79 För logosargument är det 
viktigt att känna till mottagarnas förkunskaper för att kunna beräkna vilken typ av fakta som 
kan anses vara relevant för budskapet. Det kan även vara av värde att beakta vilken typ av 
information som inte presenteras, då informationsbrist kan vara en medveten strategi för att 
övertyga mottagaren om ett argument.80 En överdriven frånvaro av logosargument bör därför 
tas hänsyn till i den retoriska analysen. 

2.6.3 Pathos
Pathosargumentet syftar till mottagarens känslor och argumentet utgörs av att försöka 
förändra publikens sinnesstämning.81 Argumentet kan exempelvis vara att förmedla ett 
scenario eller en möjlighet, där man spelar på mottagarens vilja att se en möjlig förändring. 
Det kan även utgöras av att anspela ett motsatt scenario, där det blir negativa konsekvenser av 
ett motsatt handlande. Det råder en konsensus mellan ett flertal retoriker, som menar på att 
pathosargumentet är det avgörande argumentet som användas för övertygelse.82 Ett starkt 
pathos kan vara avgörande i den aspekten att mottagarens fruktan för problem eller missöden, 
tillsammans med deras dröm om framgång och lycka gör att känslomässiga argument kan 
vinna över argument som syftar till förnuftet, logos.83 

17

78 Karlberg & Mral 2006:34
79 Lindqvist Grinde 2011:78
80 Karlberg & Mral 2006:34
81 Ibid. 34
82 Renberg 2007: 29
83 Ibid. 30



3. Metod
I följande avsnitt redovisas de metodologiska ansatser som vi utgått ifrån i denna studie. 
Vi redogör även för det tillvägagångssätt vi valt för att samla in textmaterial samt hur vi tänkt 
genomföra analysen. De metoder som valts anser vi vara mest lämpliga för att besvara den 
frågeställning vi utformat. Avslutningsvis resonerar vi kring metodens validitet och realibitet. 
___________________________________________________________________________

Då kvalitativ metod syftar till att få en fördjupad förståelse i det avsatta ämnet, valde vi ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Den kvalitativa forskningen omfattar metoder som bygger på 
observationer, intervjuer eller analys av texter som inte utformats för att analyseras 
kvantitativt.84 Till skillnad från kvantitativ metod, som syftar till att hitta ett samband mellan 
insamlad data och där kvantifierbara resultat eftersträvas, ville vi genom att utgå från 
kvalitativ metod få en djupare textförståelse och genomföra en grundligare analys av 
materialet.85

3.1 Hermeneutisk ansats
Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig i hermeneutikens teorier, då vårt syfte att är analysera  
och tolka texter samt skapa bättre förståelse för Findus CSR-kommunikation. Hermeneutiken 
förklaras ofta som en allmän lära om förståelse och kommunikation, där tolkningsprocessen 
ligger till grund.86 Det hermeneutiska synsättet utgår inte ifrån att finna en absolut sanning i 
empirin, utan ger snarare utrymme för förståelse och tolkning av materialet. Detta står i 
motsats till positivismen, där det finns en strävan efter att finna en definitiv kunskap.87 För att 
angripa ett material med hermeneutik som utgångspunkt, är det viktigt att reflektera över den 
egna förförståelsen.88 Jostein Gripsrud förklarar i boken Mediekultur och mediesamhälle att 
hermeneutiken kan användas som teoretiskt utgångspunkt till att tolka en stor variation av 
material, som exempelvis konventioner, reklamannonser, symboler och texter, men även vid 
tolkning av intervjuer.89 Metoden används främst för att analysera det direkt framträdande 
objektet i en text eller bild, för att på så sätt få en innebörd och mer djupgående förståelse. 
Författaren belyser även att tolkarens subjektiva uppfattning bör beaktas, då en person alltid 
är påverkad av yttre faktorer, normer och värderingar som exempelvis kan vara politiska eller 
sociala åsikter eller ett personligt intresse i det aktuella ämnesområdet.90 Detta innebär att det 
inte går att enas om en definitiv sanning och en enskild giltig tolkning av materialet, vilket är 
en aspekt som vi har haft i åtanke i vår analys. 
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Inom hermeneutiken används begreppet den hermeneutiska cirkeln, vilket är en metafor för 
att förklara hur tolkning och en människas förförståelse hänger ihop.91 Gripsrud beskriver 
fenomenet följande: 

  ”Man måste förstå delen för att förstå helheten, och man måste
   förstå helheten för att förstå delarna.92”

För att knyta den hermeneutiska cirkeln till vår studie, innebär det att vår tolkning, reflektion 
och vårt slutliga resultat är beroende av vår egen förförståelse. Det innebär i praktiken att när 
vi har tolkat texterna i vårt material, blir helhetsbilden beroende av den tolkning som gjorts av 
de enskilda delarna. Vi har genomgående använt oss av det hermeneutiska synsättet i vår 
analys, vilket gör det viktigt att framhålla hermeneutikens teorier och skapa förståelse för 
tolkningslära. 

3.2 Retorisk textanalys
Då denna uppsats har som syfte att undersöka hur Findus kommunicerat sitt CSR-arbete till 
sina intressenter, har vi djupgående analyserat det material som företaget har använt sig av i 
sin marknadskommunikation. För att kunna studera vad en text direkt eller indirekt säger, så 
har vi valt att använda oss av textanalys med retorisk inriktning.93 Textanalys används ofta 
inom samhällsvetenskaplig forskning, då man vill studera samhälleliga strukturer eller 
problem.94 Definitionen av textbegreppet brukar syfta till brukstexter, vilket omfattar bland 
annat artiklar, pressmeddelanden, reklamfilmer eller andra ting som syftar till att dela eller ta 
emot information.95 De texter som vi utgått ifrån omfattar samtliga av de nämnda 
kommunikationskanalerna, då vi har velat studera hur företaget har kommunicerat CSR i 
olika kanaler och inte enbart fokusera på en särskild textform. 

Anledningen till vårt val av metodologisk ansats, är att en retorisk analys har som syfte att 
identifiera och studera de underliggande strategierna som används för att skapa påverkan och 
opinion.96 Vi vill med vår studie identifiera vilka grundläggande retoriska strategier och 
argument Findus har använt sig av i sin marknadskommunikation, då vi vill tolka de budskap 
som företaget kommunicerar till sin publik. En utgångspunkt som ligger till grund för studien 
är vilka retoriska appeller som kan identifieras och hur de präglar textmaterial som avsetts att 
analysera. En retorisk textanalys kan genomföras på flera olika sätt, därför har vi avgränsat 
oss till de tre retoriska appellerna ethos, pathos och logos.97 Exempelvis kan ethosargument 
syfta till att identifiera om Findus vill förmedla en trovärdighet i sitt varumärke. 
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Logosargument kan användas för att försöka tilltala mottagarens förstånd och genom att 
använda fakta som övertygande argument. Eller pathosargument där budskapet spelar på att 
försöka påverka mottagarens känslomässiga tillstånd och skapa engagemang därigenom. Mer 
om retorikens grunder och de retoriska appellerna finns under kapitlet teoretisk referensram. 

3.3 Material och urval
För att kunna besvara vår frågeställning har vi selektivt valt ut texter som är relaterade till 
Findus CSR-arbete som har publicerats under 2012 respektive 2013. De texter som utgör vårt 
material omfattar pressmeddelanden, reklamfilmer, blogginlägg från företagets egen hemsida 
samt artiklar från deras hållbarhetsredovisning respektive hållbarhetspolicy. Genom 
granskning av deras kommunikationsmaterial har vi valt ut de åtta texter som vi ansåg vara 
lämpliga, då samtliga texter utgör olika delar av deras kommunikativa arbete med deras 
intressenter. Fyra av texterna är publicerade före skandalen och fyra av dem är publicerade 
efter den, dock inte i direkt relation till händelsen. Samtliga texter finns publicerades som 
digitalt material och finns tillgängligt för allmänheten. De texter som valts ut är publicerade 
mellan 2012 samt 2013, med anledning att vi vill analysera så nytt material som möjligt i 
relation till hästköttskandalen. Skulle materialet vara flera år gammalt, skulle det påverka 
studiens validitet då det finns faktorer som kan påverka deras kommunikation under en längre 
period. Exempelvis har CSR som begrepp börjat etableras första på senare år98, vilket skulle 
kunna vara en avgörande anledning till varför de inte arbetade med konceptet för cirka tio år 
sedan. För insamling av material har vi granskat samtliga reklamfilmer som finns publicerade 
för allmänheten på deras Youtube-kanal. Därmed gjorde vi urvalet att analysera de som ingick 
i en längre serie av reklamfilmer under en tidsperiod under 2012 respektive 2013. Vid 
granskning av pressmeddelanden studerade vi samtliga på www.mynewsdesk.com under 
sökorden CSR och Findus, för att sedan slumpmässigt välja ut två stycken som förmedlade ett  
budskap till allmänheten om deras CSR-arbete. Blogginläggen valdes ut genom att analysera 
två stycken inom samma ämnesområde, men skrivna med ett års mellanrum. Detta för att 
enklare kunna göra en jämförelse mellan hur de kommunicerar CSR före respektive efter 
hästköttskandalen. Vi valde ut de två som beskriver företagets Odlardagar, där de presenteras 
hur de arbetar med skörden i deras verksamhet. Vidare valde vi ut de mest omfattande 
texterna där vi tog ut Findus hållbarhetspolicy från 2012 samt hållbarhetsredovisning 2013. 
Här beskrivs företagets syn på deras CSR-arbete i sin helhet. 
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3.4 Tillvägagångssätt 
För att kunna tolka en text genom en textanalys är det centralt att använda sig utav 
analysfrågor. Då vårt huvudsakliga syfte med studien omfattar hur Findus har använt 
kommunikationskanaler för att förmedla CSR samt hur texten fungerar persuasivt, har vi 
utformat vår frågeställning därefter. Vi har genomfört vår retoriska textanalys genom att 
klassificera texten och dess omgivning, vilket syftar till layout, bilder, visuella format och 
bakgrunder. Då vi har velat att att förutsättningarna för vår tolkning av texter ska vara 
desamma så har vi undersökt samtliga texter på samma sätt, utifrån samma frågeställningar. 
Vi har utgått från vår teoretiska referensram, då vi har velat studera CSR som begrepp och 
kommunikationsstrategi samt för att kunna se vilka retoriska appeller som präglar 
textmaterialet. Vi har utgått främst från The Pyramid of Corporate Social Responsibility, 
intressentteorin samt legitimitetsteorin, i syfte att få en djupare förståelse för deras CSR-
kommunikation. Vidare har vi studerat hur de retoriska appellerna ethos, logos och pathos 
präglar textmaterialet för att kunna studera hur texten fungerar persuasivt. 

Analysfrågorna grundar sig i den retoriska litteraturen, med utgångspunkt i främst Janne 
Lindkvist Grindes Klassisk retorik för vår tid 99 samt Bo Renbergs Retorikanalys.100 
Frågorna syftar till att urskilja vilka budskap Findus vill förmedla samt hur dessa är kopplade 

till CSR som begrepp. För att se samtliga analysfrågor, se bilaga 7.1. 

3.5 Validitet och realibitet 
Även om textanalyser ger stort utrymme för tolkning101 , vill vi ändå att vår studie ska uppnå 
hög trovärdighet och att resultatet visar kvalitét. Validitet och reliabitet syftar till det mått på 
hur  bra en mätning eller mätinstrument är.102 Validitet innebär att mäta det som avses mätas, 
vilket innebär att inget irrelevant påverkar det slutliga resultatet. Detta uppnås genom att 
definiera och avgränsa det material som avses mätas, samt att sambandet mellan teorin och 
det som ska mätas ska ha redogjorts i förväg.103 Ett närliggande begreppet är reliabitet, vilket 
innebär att en mätning ska kunna genomföras med samma metod, med samma objekt och 
ändå ge samma resultat.104 

I vår studie har vi beaktat båda begreppen för att uppnå hög trovärdighet. För att uppnå hög 
validitet och realibitet har frågeställningen bestått av en analysmodell som omfattar samma 
frågor, som appliceras på samma sätt på samtliga texter i urvalet. Frågorna i analysmodellen 
utgår från vårt syfte och frågeställning samt teoretiska utgångspunkter, för att besvara det som 
avsatts att besvara. 
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4. Analys
I följande kapitel presenteras den analys av det textmaterial som vi samlat in för att besvara 
vår frågeställning. Analysen besvarar löpande i texten de analysfrågor som ligger till grund 
för materialet, för att slutligen kunna besvara våra två forskningsfrågor. 
___________________________________________________________________________

4.1 Analys av pressmeddelanden 
Nedan följer analyser av två pressmeddelanden som publicerats före respektive efter 
hästköttskandalen. Det första pressmeddelandet publicerades den 8 juni 2012 och det andra 
den 14 februari 2013. Med andra ord skrevs det andra under samma månad och i relation till 
hästköttskandalen som uppstod i medier under februari månad. Texten omfattar dock inte 
incidenten. 

4.1.1 Findus uppmärksammar Världshavsdagen, 2012
Publikationstyp: Pressmeddelande Publikationsdatum: 2012-06-08. Publicerad: Findus Press- och mediarum

Analys av CSR-kommunikation 
Pressmeddelandet uppmanar allmänheten att uppmärksamma Världshavsdagen, som en 
påminnelse om hur värdefulla världshaven är. Findus AB som står bakom meddelandet vill 
framhålla att de i sin verksamhet vill arbeta för att även kommande generationer ska kunna 
äta fisk och skaldjur.105 Utifrån vår teoretiska utgångspunkt där vi utgår från Archie B. 
Carrolls pyramid, kan vi urskilja att i detta pressmeddelande tas företagets etiska 
ställningstagande upp. Pressmeddelandet berättar att Findus vill ta ställning till världshaven 
och fiskhandeln, vilket de framhåller genom att berätta att de arbetar med miljömärkningen 
MSC, Marine Stewardship Counsil. Målsättningen med märkningen är att genom 
miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav genom belöning till hållbara 
fångstmetoder, påverka de val som konsumenter gör när de köper fisk och skaldjur samt göra 
fiskmarknaden till en hållbar marknad tillsammans med övriga partnerorganisationer.106 
De belyser även i texten att kännedomen om miljömärkningen ökar hela tiden bland 
konsumenterna, vilket visar på påtryckningar från företagets intressenter. Detta kan 
återkopplas till Carrolls definition av det etiska ställningstagande som är baserat på att 
samhället består av normer och värderingar, vilket skapar förväntningar på företaget.107 Vi ser 
även en knytning till intressentteorin, där det förklaras hur ett företag måste leva upp till de 
förväntningar som ställs på dem för att behålla sina intressenter.108 De framhåller att deras 
vision är att hundra procent av deras infångade fisk ska bli MSC-märkt, vilket utgör ett etiskt 
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ställningstagande. Detta är inte nödvändigtvis optimalt för företagets ekonomiska vinning, 
men frivilligt ställningstagande inom etiska frågor kan ge en positiv effekt hos deras 
intressenter.109 Vidare kan det även kopplas med legitimitetsteorin, då redovisning av etiska 
handlingar för intressenterna kan vara ett sätt att upprätthålla legitimitet.110 

Retorisk analys 
I relation till samhällets normer värderas olika talare eller avsändare på olika sätt, beroende på 
kontext och vilken publik som tilltalas.111 I pressmeddelandets avseende, där begreppet 
hållbar utveckling ligger i fokus, är det av värde att använda en person som står i relation till 
ämnesområdet för att kunna skapa ett starkt ethos. I pressmeddelandet är den enda personen 
som citeras Inger Larsson, som tituleras som hållbarhetsdirektör på Findus Norden. Detta 
bidrar till att hennes uttalande utgör ett ethosargument, då hon kan värderas som trovärdig 
inom ämnet på grund av hennes position. 
 
 ”Kännedomen om MSC ökar hela tiden bland konsumenterna. 
 Genom medvetna val när vi köper fisk gör vi skillnad för våra hav.112”

Genom detta uttalande påvisar hon en trovärdig karaktär då hon framhåller medvetenheten 
hos konsumenterna, men att företaget samtidigt värderar världshaven genom att producera 
och sälja miljömärkt fisk. För att mottagaren ska kunna ta till sig argumentationen och 
budskapet, är det viktigt att skapa ett förtroende.113 Vidare utgörs en stor del av 
pressmeddelandet av argument som baseras på den retoriska appellen logos. Genom att 
använda logosargument, syftar man till mottagarens rationella tänkande vilket man kan 
urskilja i de sakskäl som utgörs i texten. Det finns en del i textstycket som är avsatt för enbart 
fakta om miljömärkningen MSC, där konceptet förklaras mer ingående. Här förklaras det att 
de följer de riktlinjer som FN’s organisation för livsmedel och jordbruk satt upp samt deras 
uppförandekod för uthållig fiske.114 Det innebär att fiskeindustrin inte ska dra upp onödigt 
stora fiskfångster samt att allt fiske ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Dessa argument kan ses 
som rationella argument, för att få mottagaren att förstå värdet i miljömärkningen MSC och 
att det är en etiskt handling av företaget Findus. Vidare kan man inte urskilja några konkreta 
pathosargument i den skrivna texten i pressmeddelandet, men som vi tidigare nämnt kommer 
vi även ta hänsyn till bildkompositionen. Den bild som står i relation till pressmeddelandet 
kan ses som ett pathosargument, då den visar en bild på en ung flicka som blickar ut över ett 
glittrande hav. Genom att återknyta till budskapet som nämndes i början av avsnittet, där de 
förklarar att de vill att även kommande generationer ska kunna äta fisk, kan man tolka bilden i 
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relation till texten som att man vill vädja om den yngre generationens framtid. 
Bildkompositionen tillsammans med texten kan därför ses som ett starkt pathos, då det kan 
påverka vår sinnesstämning vid tanken av att inte kommande generation kommer att ha 
samma tillgångar som vi har idag. Inom den klassiska retoriken talar man om olika sätt att 
utgöra pathosargument, där ett av dem baseras på vårt sätt att känna medlidande.115 Vi tolkar 
pathosargumentet som återfinns i texten som ett sätt att påverka vår empatiska känsla, då man 
vill få mottagaren att föreställa sig att medlidande för ens barn eller någon annan närstående 
som inte kommer att kunna leva under samma förutsättningar och med samma tillgång till 
fisk. I retoriska sammanhang framhålls att sådant som händer små barn eller djur väcker mer 
medlidande, än vad gör när samma sak händer en vuxen person.116 Däremot hänger denna 
argumentation på att mottagaren av texten har förmågan att föreställa sig den hotfulla 
situationen, för att den ska kännas meningsfull och relevant. Därför kan en retorisk strategi 
vara att inte bara säga att någon far illa, utan publiken måste även se det.117 Detta blir enklare 
att genomföra när skriftlig text kombineras med bildkomposition, vilket kan ses i 
pressmeddelandet. 

4.1.2 Inga spår av läkemedel i produkter från Findus, 2013
Publikationsdatum: 2013-02-14 Publicerad: Mynewsdesk samt Findus Press- och mediarum

Analys av CSR-kommunikation
Texten framhåller att företaget Findus har på eget initiativ lämnat in prover på sina livsmedel, 
för att kunna säkerhetsställa att de inte innehåller otillåtna läkemedel. Vidare förmedlar de 
även att testerna visade negativt, då varorna inte innehöll spår av otillåtna preparat. Om man 
ser texten utifrån Carrolls definition av CSR, kan man urskilja att de tar ett juridiskt 
ställningstagande då de följer den svenska livsmedelslagstiftningen, där det omfattas att 
samtliga led i livsmedelskedjan måste ha ett system för egenkontroll av livsmedel.118 Därför 
bör det ej anses om ett etiskt ställningstagande, då det enligt svensk lag är obligatoriskt. 
De menar på i texten att de gör de på eget initiativ, vilket inte är ett felaktigt argument, men 
enligt svensk lagstiftning får de inte innehålla otillåtna läkemedel. De gör det på eget initiativ 
ur den dåvarande tidpunkten, då det inte var en rutinkontroll eller juridiskt bundet. 
I texten ser vi kopplingar till legitimitetsteorin, då de vill upprätthålla legitimitet i samhället 
genom att meddela att de tar samhällsansvar. Utan att kommunicera sina handlingar, kommer 
inte heller samhället att skapa legitimitet för företaget, vilket osynliggör deras 
ställningstagande gentemot intressenterna.119 Därmed kan vi även urskilja kopplingar till 
intressentteorin, då intressenternas inställning gentemot företaget värderas och skapar 
betydelse för företaget. 
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Därför kan det vara av värde för företaget att kommunicera även de obligatoriska handlingar 
de gör. Vi tror att genom den utveckling av begreppet CSR som har kommit de senaste 
årtiondena, blir det allt mer förekommande att företag vill förmedla sitt handlande. 
Framförallt i relation till skandaler i media, då de vill upprätthålla sin legitimitet.

Retorisk analys
Inom retoriken används ethosbegreppet för att skapa förtroende hos publiken, vilket baseras 
på antagandet om att det finns en respekt från mottagarnas sida. I pressmeddelandet framgår 
det att det är företaget Findus VD Jari Latvanen som kommer till tals, vilket bidrar till 
uppfattningen om att det är en auktoritär person som uttalar sig.
I pressmeddelandet presenteras hans hierarkiska status, vilket ger läsaren en viss ståndpunkt i 
texten. Ethos handlar inom retoriken enbart om vilken karaktär som talaren eller avsändaren 
vill förmedla utåt120, vilket gör att Latvanen i det här sammanhanget påvisar en hög moral.  
Latvanen visar på att han vet vad som pågår i företaget under den rådande stunden, att de har 
haft tidigare konflikter angående deras innehåll i livsmedel, men att de nu genomför 
kontroller för att det inte ska ske igen. Det moraliska ställningstagandet påvisas genom att det 
var företaget själva med order från Latvanen, som genomförde kontrollerna för att kontrollera 
att det inte fanns några spår av läkemedel i deras livsmedel. Vidare kan vi urskilja hur 
avsändaren av pressmeddelandet vädjar till mottagarnas förnuft genom att förmedla sakfakta, 
vilket utgörs av logosargument.121 Att bara förmedla att de har skickat sina produkter för 
analys och vidare inte tala om att proverna visade negativt, hade kunnat ge en motsatt effekt 
av budskapet, då det ger mottagaren en anledning att tro att Findus undanhåller information. 
Genom logosargument där de visar på att analysproverna faktiskt visade negativt, ger det en 
anledning för intressenter att förlita sig på Findus och dess livsmedelsproduktion. Pathos kan 
användas för att påverka mottagarens känslor gentemot ett företag eller verksamhet, vilket 
kan urskiljas i texten. 
 ”Vi är utsatta för ett bedrägeri och därför är det viktigt att gå till 
 botten och undersöka detta så noga vi kan. Det är oacceptabelt att en 
 underleverantör fuskar och utsätter Findus konsumenter för detta.122”

Citatet uttalas av VD:n Jari Latvanen, då han syftar till det som hände företaget under 
hästköttskandalen. Budskapet har ingen direkt koppling till kontroll av läkemedel i 
produkterna, men det bidrar ändå till att stärka deras pathos. Genom att trycka på det faktum 
att de är utsatta, placerar de företaget i en offersituation, vilket kan bidra till att att mottagarna 
känner empati. Vi tolkar det som ett sätt för Findus att skapa en känsla av förståelse för 
situationen, i syfte att återfå intressenternas förtroende. 
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4.2 Analys av artiklar
Nedan följer analyser av två texter som presenterar företagets hållbarhetsprinciper, där den 
första publicerades under 2012 och den andra 2013. Fokus ligger på att studera hur de genom 
retoriska argument vill presentera deras riktlinjer för CSR-arbete. Båda artiklarna omfattar 
begreppet hållbar utveckling, där vi utgår från deras egen definition som beskrivs i kapitlet 
teoretisk referensram. 

4.2.1 Hållbarhetspolicy, 2012
Publikationsdatum: 2012-05-24 Publicerad: Findus.se

Analys av CSR-kommunikation
För att upprätthålla legitimitet i samhället och uppfylla de krav som intressenterna ställer, 
väljer många företag att redovisa sina handlingar genom dokument som publiceras för 
allmänheten.123 Findus AB presenterade sitt engagemang i ett policydokument som 
publicerades i maj 2012.124 Den omfattar deras principer för en hållbar produktion och 
konsumtion av mat, där de delade upp sitt engagemang i fem huvudområden. De omfattade 
hållbart ursprung, minskad miljöpåverkan, socialt ansvar, hälsosamma och hållbara vanor 
samt engagemang. De framhåller även att hållbar utveckling är ett kärnvärde hos Findus. 
Det finns inget visuellt engagemang i dokumentet, utan principerna presenteras i ett svartvitt 
dokument och texten utgörs av ett fackligt språk som snarare riktar sig till företagets 
underleverantörer, investerare och ekonomiska intressenter, än konsumenter. 

Om vi utgår från Carrolls definition av begreppet CSR kan vi konstatera att de framhåller dels 
ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar samt etiskt ansvar i hållbarhetspolicyn. De framhåller att 
de vill driva lönsam marknadstillväxt, vilket visar på att de tar ställning i det ekonomiska 
ansvaret. Denna del av ansvarstagandet är grundläggande för företagets överlevnad, vilket 
också gör den relevant för företagets aktieägare.125 Vidare menar de på att det är en 
självklarhet att de inom företaget följer relevant lagstiftning, vilket syftar till juridiskt 
ansvarstagande. Största delen av texten utgörs av engagemang i det etiska ansvarstagandet, då 
de förmedlar att de tar hänsyn till miljö, sociala faktorer, människors rättigheter, jämställdhet, 
mångfald samt arbete mot korruption. Däremot, återfinns inga principer som kan omfattas 
inom det filantropiska ansvaret som utgör Carrolls CSR-pyramid. De visar inte på att de tar 
ställning till ytterligare frågor än vad som förväntas av intressenterna, det vill säga 
självklarheter enligt den definition som utgörs av samhällets normer. Enligt Carroll bör 
företagens samhällsansvar omfatta samtliga delar av pyramiden, inklusive det filantropiska, 
för att kunna definiera sitt arbete som CSR.126 Därmed kan det tolkas utifrån den definitionen 
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att Findus inte arbetar med CSR som helhet, utifrån hållbarhetspolicyn. Genom att publicera 
sin hållbarhetspolicy för allmänheten, visar det på att företaget vill visa transparens i deras 
arbete gentemot deras intressenter. Detta går att koppla till intressentteorin127, då dels 
konsumenter kan få ta del av deras etiska arbete, men även aktieägare och ekonomiska 
intressenter kan ta del av vilka principer företaget står för. Förmodligen bidrar dokumentet till 
att intressenter blir positivt inställda till företaget och dess handlingar, vilket bidrar till att 
företaget upprätthåller sin legitimitet i samhället. Därmed ser vi även kopplingar till 
legitimitetsteorin.128 

Retorisk analys
Utifrån att enbart ha läst textdokumentet får mottagaren ingen uppfattning om vem 
avsändaren är, mer än att policydokumentet har godkänts av Inger C Larsson. Det uppges inte 
i texten vem hon är eller vilket position hon har i företaget, men då språket är korrekt och 
fackligt skrivet ger det ändå en indikation på att texten är trovärdig. Genom att förmedlaren av 
budskapet uppfattas som moralisk, kunnig samt har en god vilja, bidrar detta till att texten 
utgör ett ethosargument.129 De refererar vidare till rapporten Our common future, som skrevs 
av World Commission on Environment and Development, då de menar att rapporten ligger till 
grund för deras definition av begreppet hållbar utveckling.130 Det anses legitimt på det sätt att 
det är den första och mest välkända definitionen av begreppet, samt att den är erkänd av 
FN.131 Däremot förmedlar de att det är angeläget för dem att driva en långsiktig hållbar 
utveckling inom alla områden där de är involverade132, vilket kan uppfattas som missvisande. 
Att hävda att företaget tar hänsyn till samtliga områden ur ett hållbarhetsperspektiv kan 
uppfattas orimligt, då det ur den ekonomiska aspekten kan resultera i en sämre utdelning.
 tt påstående måste innehålla substans för att det ska anses trovärdigt, vilket kan göra att 
överdrivna argument kan bidra till en mindre starkt ethos. Vidare så utgörs stor del av texten 
av logosargument, då de förklarar vilka ställningstaganden de gör. Detta är av största värde i 
en hållbarhetspolicy, för att de redovisade handlingarna ska verka trovärdiga. Men de måste 
också påvisa realism, vilket vi anser att de gör. 

 ”Vi strävar efter att minska transporternas påverkan på miljön och 
 därför väljer vi de mest energieffektiva transportmedlen i dialog med våra 
 leverantörer. Vi prioriterar båt- och tågtransport och de mest energieffektiva 
 vägtransporterna. Vi transporterar inte våra produkter med flyg.133”
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Genom att förklara konkret hur de genomför handlingarna, som att exempelvis förklara att de 
inte transporterar produkterna med flyg, syftar de till mottagarnas förnuft. Det tolkas som ett 
rimligt argument för att minska transporternas påverkan på miljön. Trots att texten utgör en 
del pathosargument för att övertyga, använder de förhållandevis få i jämförelse med 
hållbarhetsredovisningen som publicerades 2013. Det ligger ingen fokus på att övertyga med 
visuella medel eller bildkompositioner. Texten är dessutom mer korrekt och utförligt skriven, 
än kort sammanfattad för översiktlig läsning. Vidare reflektion över detta redovisas i en 
sammanfattning i slutet av detta avsnitt, med anledning att kunna jämföra med 
hållbarhetsredovisningen från 2013. 

4.2.2 Hållbarhet är en frusen ärta, 2013
Publikationsdatum: 2013-05-01 Publicerad: Findus.se

Analys av CSR-kommunikation
Med primär fokus på att redovisa sina ställningstaganden inom CSR-frågor samt handlingar 
för en hållbar utveckling, publicerade Findus under maj 2013 sin första 
hållbarhetsredovisning.134 Syftet var att sammanfatta året 2012, men även redovisa deras 
hållbarhetsprinciper för framtiden. Precis som hållbarhetspolicyn från 2012 omfattar texten 
fem hållbarhetsprinciper. De sammanfattas här som ansvarsfull råvaruförsörjning, minskad 
miljöpåverkan, socialt ansvar, hälsosamma och hållbara matvanor samt engagemang med 
dialog. Den sida som presenterar dessa principer är den inledande sidan i 
hållbarhetsredovisningen, där rubriken lyder Hållbarhet är en frusen ärta. Vi har av tidsskäl 
lagt störst fokus på att analysera denna sida i vår studie, då hela hållbarhetsrapporten omfattar 
hela tjugoåtta sidor. Detta med anledning att kunna göra en mer kvalitativ och djupgående 
analys av textmaterialet. Vi valde denna del av rapporten för att innehållet omfattar ungefär 
samma typ av information som hållbarhetspolicyn, men med olika fokus och formuleringar. 
Dock tar vi hänsyn till textens helhet i avsnittets slut under sammanfattning och diskussion för 
artiklar. 

Utifrån deras hållbarhetsprinciper som presenteras, kan vi urskilja att likt policyn så omfattas 
etiskt ansvarstagande, juridiskt ansvarstagande samt ekonomiskt ansvarstagande. Dock ser vi 
inget engagemang för filantropiskt ansvarstagande i deras nyare redovisning heller. 
Utifrån rapporten förmedlas inte något ställningstagande i frågor som sträcker sig utöver vad 
konsumenterna förväntar sig av företaget. Det etiska ansvarstagandet präglar hela 
hållbarhetsredovisningen, men de handlingar som presenteras kan samtidigt ses som 
självklara för en del intressenter. Exempelvis framhåller de att de uppfyller kraven för Ethical 
Trading Initiatives uppförandekod. De förmedlar även att de värnar om socialt 
ansvarstagande, genom att värna om säkerhet, jämställdhet, mångfald och individuell 
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utveckling inom verksamheten. Samtidigt presenteras vilka ställningstaganden de tar för en 
förbättrad miljö och hur de värnar om klimatet. För att enligt Carroll uppnå definitionen CSR, 
bör företaget som tidigare nämnt verka inom samliga områden, inklusive filantropi.135 
Dock har inte Findus utvecklat sina principer för ansvarstagande inom det området i den här 
hållbarhetsredovisningen heller, vilket anses bristfälligt utifrån Carrolls pyramid. 

Vidare ser vi kopplingar till både legitimitetsteorin och intressentteorin, då engagemanget i 
deras redovisning kan ses som ett sätt att legitimera företagets handlingar. För att uppnå 
legitimitet måste deras ställningstaganden vara enligt de normer och värderingar som råder i 
samhället,136 vilket vi kan urskilja i det budskap som förmedlas. Det finns även forskning som 
stödjer att rapportering i form av hållbarhetsredovisningar kan vara motiverade av att företag 
vill legitimera sin verksamhet.137 Genom att publicera en årlig hållbarhetsredovisning,
kan vi tolka det som ett sätt att besvara intressenternas förväntningar, vilket styrks
av intressentteorin. 

Retorisk analys
Genomgående i texten återkommer pronomen som vi och våra, som syftar till företaget 
Findus och den verksamhet de bedriver. Vår tolkning av detta förekommande av att använda 
vi, är kvalitetsmedvetet för att få läsaren att föreställa sig att det är verksamheten som 
gemensamt berättar om dess ansvarstagande. Detta kan vara ett sätt att strategisk skapa ett 
ethosargument, då de genom att trycka på ord som vi och våra, menar på att det är fler som 
står bakom budskapet. Dessutom kan användningen av vi, vara ett sätt att skapa samhörighet 
med mottagaren.138 De förklarar i texten att de tillsammans kan göra skillnad139, vilket är 
gemenskapsbildande med dess intressenter. Detta argument kan bidra till att mottagaren 
känner mening i att ta del av deras arbete, vilket är grundläggande för att budskapet i texten 
ska tas emot. Vidare kan vi urskilja att texten är informativ och mycket av argumentationen 
sker genomgående genom att vädja till mottagarens förnuft, med andra ord logosargument. 
Många av argumenten baseras på vårt samhällets normer om att vi ska värna om vår natur och 
miljö, vilket Findus menar på att de gör i deras verksamhet. Om mottagaren bär på dessa 
värderingar kommer budskapet lättare tas emot och accepteras. En intressant observation vi 
gjorde vid jämförelsen av hållbarhetstexterna från 2012 respektive 2013, var att utifrån den 
retoriska aspekten fanns där skillnader i hur de presenterade exakt samma budskap. Detta 
tolkades utifrån deras ordval och meningsuppbyggnader som utgjorde textmaterialet. Under 
avsnittet minskad miljöpåverkan, som omfattas i båda texterna, presenteras avsnittet med helt 
olika fokus. I hållbarhetspolicyn från 2012 inleds avsnittet följande: 

29

135 Carroll. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. 1991:8
136 Deegan 2002:293
137 Ibid. 283
138 Karlberg & Mral 2006:33
139 http://www.findus.se/images/page/1664/inline/Findus_hallbarhetsredovisning%202012.pdf

http://www.findus.se/images/page/1664/inline/Findus_hallbarhetsredovisning%202012.pdf
http://www.findus.se/images/page/1664/inline/Findus_hallbarhetsredovisning%202012.pdf


           ”Vi arbetar ständigt med att minska vår negativa påverkan på vår omgivning.140”

De presenterar deras arbete med ordval som att minska samt vår negativa påverkan, istället 
för att framhålla ord som förmedlar positivitet. Medan samma avsnitt i 
hållbarhetsredovisningen, där samma budskap presenteras inleds följande: 

 ”Vi strävar efter att skapa ett kretslopp. Findus miljöarbete ska främja en 
 balans mellan det som vi använder och det som vi ger tillbaka till naturen.141”

Här ligger meningens fokus på att sträva, skapa, främja, balans samt ge tillbaka till naturen. 
Vi ser en tydlig skillnad i värdeord och engagemang i texten, även som helhet. Varje 
formulering är viktig för att övertyga om ett budskap142, vilket kan vara en anledning till att 
lägga mer fokus på den i sin CSR-kommunikation. Utifrån att ha tolkat och analyserat båda 
texter av deras hållbarhetsprinciper, ser vi stora skillnader i hur de har utvecklat deras 
kommunikation med dess intressenter. De arbetar dessutom med bilder och bildkompositioner 
i hållbarhetsredovisning från 2013, vilket också kan ses som ett retoriskt medel för att väcka 
känslor eller förändra en sinnesstämning.143 
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4.3 Analys av reklamfilmer
Vidare följer den del av analys där vi fokuserar på hur företaget har kommunicerat CSR 
genom reklamfilmer som har sänts på rikstäckande television. Båda reklamfilmerna ingår i 
respektive publikationsårs kampanj, där de ingår i en längre serie som sänts under året. 

4.3.1 Frysmannen vs. Svärmor, 2012
Publikationsdatum: 2012-03-30 Publicerad: Svensk television, Findus youtubekanal samt Findus.se

Analys av CSR-kommunikation
Under 2012 visade konsumentundersökningar att många tror att fryst mat innehåller 
konserveringsmedel och tillsatser.144 Findus inledde samma år en kampanj på temat som 
sedan fick namnet Frysmannen, i syfte att slå hål på myten om att fryst mat har dåligt innehåll 
och bristande näringsvärde. Detta var en del av Findus större kampanj, som utgick från 
ledorden Upplev skillnaden med Findus. Målet var att visa konsumenterna att mat som har 
fått bra omsorg och kommer från välmående jordar och hav, smakar bättre samt har ett bättre 
näringsvärde.145 Syftet med hela konceptet var att framhålla att de producerar bra livsmedel 
och värnar om dess produktion med hänsyn till klimat och miljö. I reklamfilmen som fått 
namnet Frysmannen vs. Svärmor146, utspelar sig en vardaglig situation hemma hos en familj. 
En mamma står och lagar mat i sitt kök, då hennes svärmor kommer in och frågar vad det blir 
för mat. Det uppstår ett argument huruvida fiskpinnar innehåller bra näring eller inte. Då 
dyker Frysmannen upp och börjar argumentera för näringsinnehållet, innehållet av omega3 
och påstår att fiskpinnarna är gjorda på utmärkt torsk. Det är svårt att urskilja några direkta 
paralleller till deras CSR-arbete i reklamfilmen, även om det är syftet. Utifrån kampanjen 
Upplev skillnaden med Findus är reklamfilmen en del av att informera om miljö och 
näringsvärde i maten hör ihop. Dock framgår inte syftet särskilt tydligt i reklamfilmen. 

För att analysera reklamfilmen med utgångspunkt i intressentteorin respektive 
legitimitetsteorin, kan vi urskilja vissa tendenser som går att koppla till de båda teorierna. 
De försöker legitimera verksamheten147 och deras livsmedelsproduktion genom att framhålla 
hur viktigt näringsvärde och miljö är. Den värderingen bör rimligtvis företagets intressenter 
ha, då det finns miljömässiga och etiska aspekter i budskapet. Därmed ser vi även en koppling 
till intressentteorin148, då syftet med reklamfilmen är att förmedla att fryst mat inte behöver ha 
dåligt innehåll och bristande näringsvärde. Detta ställningstagande och val av kommunikation 
är ett sätt för Findus att ta hänsyn till de krav som ställs av deras omgivning. 
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Retorisk analys
Då Findus har lagt fokus på att informera om deras näringsvärde i livsmedel, utan att hålla en 
föreläsning i ämnet149, så finner vi inga starka ethosargument i reklamfilmen. Istället för att 
anspela på trovärdighet, har de valt att använda fiktiva karaktärer och spela på humor vilket 
de gör genom att använda Frysmannen som förmedlare. Därmed kan vi istället urskilja 
pathosargument i reklamfilmen, då de försöker påverka mottagarens sinnesstämning. 
Det görs genom att spela på igenkänning, stereotyper, vardagliga situationer samt begrepp 
som tilltalar en yngre generation. Begrepp som hashtag och twittra används, vilket vi tolkar 
som en strategi för att skapa igenkänning även för den yngre publiken. Genom att använda 
skratt för att stärka sitt pathos i filmen, kan det påverka att stärka publikens attityd gentemot 
företaget.150 Vidare utgörs även reklamfilmen av sakskäl och fakta om hur nyttiga Findus 
fiskpinnar är. Frysmannen, som står som avsändare för budskapet påvisar dock inget starkt 
ethos, då han är en fiktiv ande och anspelar på en humoristisk framtoning. Även om han 
menar på att fiskpinnar innehåller omega3, är nyttigare än falukorv och gjord på utmärkt 
torsk151, blir budskapet inte särskilt trovärdigt då hans karaktär inte visar någon pålitlighet. 
Ethosargument grundar sig på respekt och bekräftelse, för att argumenten ska kännas viktiga 
för mottagaren. Därför tolkar vi som att reklamfilmen innehåller vissa brister för ethos och 
logosargument, utifrån den retoriska aspekten. 

Däremot är det viktigt att beakta vilken publik som ska tilltalas när man utformar ett budskap 
och därför kan det vara en anledning att istället vädja till publikens sinnesstämning. Dock bör 
de inte förlita sig på att ett pathosargument behöver vara en positiv känsla. Istället för skratt 
och glädje, kan även reklamfilmen väcka andra känslor som irritation och ilska. 
Utgångspunkten för ett pathos måste alltid ha en grundläggande förståelse för publikens 
känslor och deras attityder.152 Därmed kan en avsändare aldrig vara säker på att ett pathos blir 
ett övertygande argument. Vi tolkar reklamfilmen som att Findus har förlitat sig helt på humor 
och övertygelse genom att förändra  publikens sinnesstämning. 
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4.3.2 Italienarna älskar ärtor, 2013
Publikationsdatum: 2013-07-17 Publicerad: Svensk television, Findus youtubekanal samt Findus.se

Analys av CSR-kommunikation
Samma år som hästköttskandalen ägde rum presenterade Findus sin nya reklamkampanj, som 
omfattade en serie där Findus egen odlingsexpert Rolf står i centrum.153 Konceptet baseras på 
att Rolf berättar om ärtodlingen i Findus forskningscenter i Bjuv, Skåne. Samtliga av 
reklamfilmerna omfattar att han berättar om sin kärlek till ärtor, då han även berättar att han 
har döpt sin favoritärta till Ebba, som han namngivit efter hans älskade fru. I den reklamfilm 
som vi har avsatt som en del av vår analysmaterial, framhåller de även att italienarna älskar de 
ärtor som produceras hos Findus AB. Även om fokus inte ligger på att framhålla deras CSR-
arbete, så berättar ändå huvudkaraktären i filmen att en hel del av verksamhetens 
ärtproduktion idag kommer från deras egen förädling i Bjuv, och därmed inte importeras från 
utlandet. Detta ingår i det etiska ansvarstagandet, då de vill förmedla att de arbetar med 
miljöfrågor samt att de har kontroll och ansvar för deras produktion av råvaror. Detta kan 
tolkas som ett sätt att förmedla till konsumenterna att de tar ansvar för deras verksamhet och 
inte enbart använder råvaror från underleverantörer i andra länder. Vi ser en tydlig koppling 
till både legitimitetsteorin samt intressentteorin.154 Att framhålla företagets etiska 
ansvarstagande kan vara ett sätt för Findus att upprätthålla legitimitet hos sina intressenter, 
vilket vi kan urskilja då de framhåller deras miljömässiga och etiska ställningstagande. 
Detta kan vara ett sätt att efter hästköttskandalen vilja förmedla att de har kontroll över deras 
produktion och odlingar. Då det framgick att det var Findus underleverantörer som stod 
ansvariga för hästköttproduktionen155, finns det anledning för företaget att belysa att de har 
kontroll över deras råvaror. För att ett företag ska behålla sina intressenter, bör deras tillit och 
behov frivilligt tillfredsställas.156 Detta styrks av intressentteorin, då deras förtroende för 
produktionen av viktigt för företagets överlevnad. 

Retorisk analys
För att vidare tolka reklamfilmen utifrån den retoriska aspekten, ser vi genomgående 
pathosargument som präglar hela filmen. Pathos spelar en central roll inom retoriken, då 
sakskäl och bevis kan få en åhörare att tänka att argumentationen är rätt, men endast 
emotionerna kan få någon att känna för någonting.157 Med koppling till vårt material kan vi se 
hur de snarare vädjar till mottagarens känslor, än att framhålla verbala argumentationer för att 
övertyga. Rolf berättar i reklamfilmen om hans kärlek till ärtor: 
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 ”Naturligtvis finns det ett känslomässigt engagemang också. 
 Jag har ju då en ärtsort som jag har uppkallat efter min fru, Ebba. 
 Den smakar väldigt gott ska jag säga.158”

Pathosargument kan väckas genom att beskriva goda handlingar gentemot någonting man 
älskar.159 Genomgående i filmen nämns ord som visar på hur mycket Rolf älskar sina ärtor. 
I slutet av reklamfilmen står han i en solnedgång, med ett lugnt pianoackord i bakgrunden 
samtidigt som han säger den avslutande frasen: 
 
         ”Bara att stå i ett ärtfält, det är en fantastisk känsla.160”

Reklamfilmen vädjar till att skapa en sinnesstämning hos publiken, genom att förmedla 
kärlek, engagemang och lycka. I jämförelse med deras reklamkampanj från 2012, där 
Frysmannen har ett centralt fokus, ser vi hur de anspelar på känslor på ett annat sätt. 
Detta kan vara ett sätt för Findus att genom Rolf visa hur de värnar om sina råvaror och 
livsmedel som de producerar, då Rolf representerar hela företaget genom reklamfilmen. 
Han visar samtidigt ett starkt ehos när det presenteras att han är odlingsexpert sedan 1980. 
Det indikerar att han är trovärdig i den aspekten att det handlar om ärtor och odling, vilket ger 
publiken en anledning att tro på hans argument. Inledningsvis förklarar han att svenska ärtor 
är väldigt populära i Italien, vilket anspelar på mottagarens förnuft. Men vidare finns det inga 
argument som styrker detta eller förklarar varför påståendet är relevant. Då logosargument 
syftar till att ge bevis eller sakskäl för någonting161, kan det behövas underliggande argument 
som stödjer påståendet. Därför samspelar ethos och logos i det här avseendet, då 
talespersonen måste påvisa en trovärdighet för att argumentationen som framhålls ska verka 
trovärdig. Det enda mottagaren har att förlita sig på är att Rolf som odlingsexpert vet vad han 
talar om. För att problematisera framställningen av logosargument, finns det anledning att 
ställa frågan om varför det finns en viss brist i bevismedlen. Ett huvudargument bör stödjas av 
ett stödargument, 162 vilket kan vara skäl att ifrågasätta budskapet då det finns en frånvaro av 
dem. En tes är den åsikt som framförs, vilket gör att argumenten som följer bör besvara frågan 
Varför? Detta besvaras inte i reklamfilmen, då det inte framgår några underliggande argument 
för varför svenska ärtor är populära i Italien. Det framgår ingenting om det beror på smak, 
näring, pris, leverantör eller om det är ur en miljöaspekt. Exempelvis kan den italienska 
exporten enbart bero på att de inte har något klimat i södra Europa som är optimalt för 
ärtodling. Även om påståenden grundar sig på att människor i Italien faktiskt uppskattar 
smaken, bör tesen ändå stödjas av ett underliggande argument. 
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4.4 Analys av blogginlägg
Findus arbetar även med att förmedla information till sina intressenter genom blogginlägg 
som publiceras på deras egen hemsida. Analysen syftar till att studera hur de genom inläggen 
förmedlar CSR samt vilka retoriska appeller som kan finnas i både text samt bildkomposition. 
Båda inläggen vi har valt ut omfattar samma ämne, vilket underlättar den jämförelse som 
finns nedan under avsnittets sammanfattning. 

4.4.1 Odlardagarna - Med kommande ärtskörd i sikte, 2012
Publikationsdatum: 2012-12-18 Publicerad: Findus.se

Analys av CSR-kommunikation
Som komplement till övriga kommunikationskanaler, använder Findus även en blogg för att 
nå sina intressenter. Med utgångspunkt i att identifiera hur de genom blogginläggen vill 
förmedla sitt CSR-arbete, valde vi ett av de mer omfattande inläggen. Texten beskriver Findus 
traditionella odlingsdagar, då de bjuder in sina kontraktsodlare till deras forskningscenter för 
att informera och svara på frågor. De framhåller att de diskuterar klimatcertifiering av deras 
ärtodling, samt vad det innebär för odlarna. Som aktivitet under Odlardagarna hade de bland 
annat en visning av deras reningsverk för att visa vilka åtgärder som gjorts. De berättar även 
om hur de värnar om miljö- och klimatfrågan. 

 ”Vi diskuterade också klimatcertifieringen av ärtodlingen och 
 vad den innebär för såväl odlarna, oss på Findus och slutligen våra 
 konsumenter. Certifieringen är grunden för bra råvara och innebär 
 att vi och våra odlare gör vårt bästa för att bevara och förbättra 
 miljön omkring oss.163”

Texten framhåller att deras klimatcertifiering av deras ärtodling, vilket är ett genomgående 
tema i deras CSR-kommunikation. Det omfattar etiskt ansvarstagande, då den syftar till att 
deras råvaror är kvalitetssäkrade av en tredjepart. Klimatcertifiering har utvecklats av Svensk 
Sigill samt KRAV på uppdrag av Sveriges regering, där certifieringen innebär att företaget 
producerar livsmedel på på vetenskaplig grund minskar klimatpåverkan.164 Med klimat- och 
miljöfrågan i centrum, blir det en etisk handling som Findus presenterar i sitt blogginlägg. 
Dock ser vi inte att det som en del i ett filantropiskt ansvarstagande, då klimatcertifieringen 
rimligtvis bör vara ett krav på ett stort livsmedelsföretag vars verksamhet bidrar till en stor 
påverkan på miljön. Inlägget omfattar därför inte något filantropiskt ansvarstagande, utan 
fokus ligger snarare på att framhålla etiska faktorer som omfattar sociala och miljömässiga 
ansvarstaganden. 
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Med utgångspunkt i intressentteorin165 kan vi urskilja att texten framhåller budskap som 
vädjar till att bemöta de etiska och miljömässiga krav som intressenterna kan ha på företaget. 
Dock ifrågasätter vi om företagets konsumenter har ett intresse i att veta hur deras kvalitet och 
klimatcertifiering av ärtor ser ut. Vi kan ändå dra en parallell till legitimitetsteorin166, då 
texten syftar till att legitimera verksamheten då de framhåller deras etiska handlande. 

Retorisk analys
För att analysera texten ur retoriskt perspektiv, ser vi Per-Albin från Grönsaksavdelningen stå 
som avsändare för inlägget. Det syftas inte till någon position inom företaget, utan utifrån 
inläggets innehåll vet mottagaren väldigt lite om honom. Detta skapar inte ett starkt ethos i 
den bemärkelsen att mottagaren vill kunna förlita sig på personen som står bakom budskapet, 
vilket är grundläggande för ethosargumentering.167 Som läsare av texten har vi dock inget 
annat val än att förlita oss på att Per-Albin är en trovärdig förmedlare av budskapet som 
beskrivs i inlägget. Dock kan vi istället urskilja logosargument i inlägget, då det 
genomgående refereras till certifieringen av ärtodlingen, som bekräftas av en tredjepart, 
Svensk Sigill. Genom att framhålla att odlingen har blivit godkänd av ett certifieringsbolag, 
syftar det till mottagarens förnuft om att det bör vara trovärdigt. Då logos och ethos oftast är 
beroende av varandra kan det dock bli en viss brist i argumenten, eftersom sakfakta kan bli 
intetsägande om man inte vet vem som står bakom. Även om inlägget omfattar mycket fakta, 
finns det inte mycket för en vanlig konsument att ta del av. Inlägget känns mer anpassat för 
företagets interna intressenter och anställda, då det inte finns något större engagemang i 
argumentationen för att försöka övertyga. Texten utgörs snarare av fakta om vad som hände 
under Odlardagarna, vilket kan bli ointressant information för utomstående. Om bloggens 
syfte är att informera om CSR-arbete för såväl konsumenter som företagets interna 
intressenter, bör innehållet vara mer anpassat efter en större målgrupp. Logosargument i form 
av de fakta som nämns kan i det här hänseendet därför bli irrelevanta, vilket är en viktig del 
av beakta vid utformandet av budskap.168 Vidare finns det en viss frånvaro av pathosargument 
i inlägget, då det snarare lagts mer fokus på att övertyga med faktabaserade argumentationer. 
Dock innehåller inlägget tre bilder med två bilder med glada människor som befinner sig på 
Odlardagarna. Detta kan vara en bidragande faktor till att skapa pathos i form av att skapa en 
positiv känsla kring händelsen. Hade inlägget enbart bestått av text och fakta, hade bristen av 
pathos varit mer påtaglig. Utgångspunkten i pathos måste vara en förståelse för publikens 
känslor,169 vilket också innebär att de måste känna till publikens attityd gentemot ämnet. 
Vi tolkar inte inlägget som att förmedlaren försöker väcka några känslor hos publiken, då det 
inte finns någon tendens till att påverka publikens sinnesstämning. 
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4.4.2 Findus Odlardagar, 2013
Publikationsdatum: 2013-12-09 Publicerad: Findus.se

Analys av CSR-kommunikation
Inlägget omfattar samma ämnesområde som det tidigare inlägget från 2012, då texten utgörs 
av en beskrivning om de traditionella odlardagarna som hålls varje år.170 De förklarar dock i 
det nyare inlägget att det inte enbart är kontraktsodlarna som får komma till eventet, utan även 
familjemedlemmar, vilket bidrog till att över sexhundra personer besökte Odlardagarna i syfte 
att få information. 

 ”Vi visade hur våra jordtest går till. Från varje odlingsfält
  analyseras jordprover vad det gäller fosfor, kalium och ph. 
 Provodling i växthus garanterar att de jordar Findus odlar 
 är fria från sjukdomar.171”

Genom beskrivning av de aktiviteter som hölls under eventet, framhåller Findus i 
blogginlägget hur de arbetar med ansvarstagande gentemot dels deras medarbetare, 
konsumenter och övriga intressenter, samt hur de värnar om deras råvaror och näringsvärde. 
Vi kan urskilja hur de påvisar att de tar dels juridiskt ställningstagande, då deras livsmedel 
inte odlas i jord där det kan förekomma sjukdomar, vilket är bindande till 
livsmedelslagstiftningen.172 Vidare går det även att urskilja ett flertal etiska ställningstagande, 
vilket präglar större delen av inlägget. Bland annat beskriver de Findus eget odlarkoncept, 
som kallas Low Input Sustainable Agriculture, där de menar på att de tillvara på fördelarna 
från både den ekologiska och konventionella odlingen. De menar på att detta är fördelaktigt i 
frågan om klimatpåverkan, vilket kan kopplas till etiskt ansvar. Även i detta inlägg visas inget 
ställningstagande som kan kopplas till det filantropiska ansvarstagandet. 

Däremot domineras blogginlägget av information som syftar till miljömässigt och socialt 
ansvar. Stor del av texten består av beskrivningar för hur de arbetar med renovering av deras 
verksamhet, provar odlingsjorden samt hur deras verksamhet står i relation till 
klimatpåverkan. Då etik och moral är en viktig faktor i näringslivet, finns det anledning att 
framhålla de ställningstaganden som görs. Även om de beskriver deras odlingskoncept, vilket 
inte nödvändigtvis behöver vara i konsumenternas intresse, ser vi kopplingar till 
intressentteorin173 i texten. 
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Intressenter består inte enbart av de som konsumerar företagets produkter, utan även 
anställda, leverantörer, konkurrenter och aktieägare. Som exempelvis anställd kan det finnas 
intresse i hur produktionen går till och vilka principer som står bakom. Därmed ser vi 
kopplingar till både intressentteorin och legitimitetsteorin174, då deras etiska 
ställningstaganden kring klimatpåverkan är ett sätt att legitimera verksamheten. 

Retorisk analys
Ur den retoriska aspekten samspelar ethos och logos med varandra genomgående, då ett 
flertal personer får komma till tals vilket utgör flera faktabaserade argument. När en person 
som citeras hänvisas till sin profession eller position inom ett företag, kan det vara ett sätt att 
skapa ett starkt ethos.175 I texten framstår ett sådant exempel när Per-Albin Persson får uttala 
sig i inlägget, där han presenteras som jordbrukschef och odlingskonsulent.176 

 ”Kungen bland grönsaker attraherar odlaren helt enkelt.177” 

För mottagarna ger det anledning att i den aktuella kontexten förlita sig på vad han påstår. 
I texten berättas det om ärtodlingen, som enligt avsändaren vinner alla jämförelser i smak, 
näringsinnehåll och klimatpåverkan. Då ethosargument sammankopplas med logosargument, 
ger det en större anledning för läsaren av texten att övertygas av argumenteringen. 

 ”Från varje odlingsfält analyseras jordprover vad gäller fosfor, 
 kalium och ph. Provodling i växthus garanterar att de jordar Findus 
 odlar är fria från sjukdomar. Vi provodlar ca 600-700 fält årligen 
 och har totalt provodlat över 30 000 fält.178”

Citatet ovan omfattar fakta för att mottagaren ska ta emot budskapet, vilket utgör logos. 
Då inlägget till stor del utgörs av mycket information, behöver avsändaren känna till 
publikens förkunskaper i ämnet. För att logos ska ha betydelse är det viktigt för mottagaren att 
anpassa svårighetsgraden till sin publik.179 Exempelvis kan informationen om hur de 
analyserar jorden vad gäller fosfor, kalium och ph180 bli irrelevant för en publik som inte har 
några förkunskaper om odling och hantering av jord. För att göra inlägget mer anpassat för 
företagets konsumenter, hade mer fokus på produktion och livsmedel kunnat vara lämpligt 
och mindre fokus på företagets interna strategier. Även om det är rationella argument, finns 
det risk för att budskapet blir irrelevant för en publik som inte har något intresse för odling 
och jordbruk. 
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Vidare utgörs inlägget till stor del av bilder, då de har sex bilder med där samtliga är bilder 
från Odlingsdagarna. En av dem är en bild på när besökarna sitter och äter. 

 ”Odlarna bjöds på mat och fika. I år hade den traditionella 
 grönsakssoppan bytts ut mot Nasi Goreng samt köttbullar 
 och ärthummus som tillagats av chefskock Kenneth Nilsson 
 och hans kockar.181”

Även om det framhålls att odlarna och deras familjer har fått komma och besöka odlardagarna 
och därmed blir bjudna på mat, blir informationen ändå riktad till den interna publiken och 
företagets anställda. Det finns relativt lite pathos samt logosargument som riktar sig till en 
bredare publik. Dock kan bilderna bidra till att det blir en mer familjär känsla över inlägget, i 
relation till det tidigare inlägget från 2012, där det enbart var företagets anställda som fick 
närvara. 

4.5 Sammanfattning av analys
I föregående avsnitt i det här kapitlet har vi analyserat en del av det textmaterial som omfattar 
Findus CSR-arbete, vilket vi strukturerat upp i två huvudområden. Den första delen omfattar 
en textanalys över hur de kommunicerat CSR som helhet, medan andra delen utgörs av en 
retorikanalys. Därför sammanfattar vi även analysen separat. 

Sammanfattningsvis vill vi börja med att åter framhålla att vi inte kan utgå från att en 
förändring i företagets CSR-kommunikation har skett som en konsekvens av skandalen i syfte 
att förändra uppfattningen om företaget. Utvecklingen kan ha skett av ett flertal faktorer, 
vilket vi tycker är viktigt att belysa. Även om Findus första hållbarhetsredovisning 
presenterades först efter incidenten, finns det ingenting som visar på ett direkt samband. 
Däremot går det, oavsett bakomliggande motiv, att urskilja en utveckling i deras CSR-arbete. 
Utifrån det material som avsatts att analysera, kan vi urskilja tendenser till ett ökat 
engagemang i deras ansvarstagande gentemot samhället. Om man dock ska utgå från The 
pyramid of corporate social responsibility,182 uppfyller de inte kraven för vad som anses vara 
ett fullständigt CSR-arbete enligt Carroll, då det finns brister i deras filantropiska ansvar. 
Utifrån textmaterialet som omfattades i denna studie, kunde vi inte urskilja något 
ansvarstagande som omfattade mer ansvar än vad som förväntades av dess intressenter, vilket 
syftar till det ekonomiska, juridiska samt etiska ansvaret. Vi vill dock framhålla att detta är en 
observation som baseras på det textmaterial som vi analyserat i denna studie och därmed inte 
omfattar deras CSR-arbete som helhet. 
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Det finns ett större engagemang i hur ansvarstagandet förmedlas och hur konsumenterna ska 
ta till sig informationen, då vi kan se en stor förändring vid jämförelsen av hållbarhetspolicy 
respektive hållbarhetsredovisningen. Policyn utgör snarare ett dokument som riktas till 
företaget och dess anställda samt deras ekonomiska intressenter, som har intresse i 
verksamheten av vinstdrivande syfte. Hållbarhetsredovisningen visar dock en stor kontrast till 
det tidigare dokumentet, då det har lagts ner stort engagemang på att förmedla mer omfattade 
om om samtliga ställningstagande med fokus på text och bildkomposition. Även vid analys av 
reklamfilmer finner vi en skillnad, då företaget övergett den humoristiska gengren i deras 
reklam för att istället fokusera på att informera om att de värnar om deras livsmedel, 
produktion och odling. Det finns även ett större engagemang på bloggen, då inläggen numera 
utgörs av mer information kring deras ställningstaganden samt att det publiceras fler bilder. 
Däremot kan vi inte urskilja någon direkt skillnad i pressmeddelanden angående 
kommunikation av CSR-arbete, då båda inläggen präglas av ansvarstagande. Vi vill även 
framhålla att analys av endast två pressmeddelanden ger en ganska liten indikation på hur 
helheten inom kommunikationen i press ser ut. 

För att vidare sammanfatta analysen ur det retoriska perspektivet som syftar till att besvara 
vår andra frågeställning, ser vi flera skillnader i samtliga kommunikationskanaler. 
Genomgående präglas stor del av materialet som publicerats efter hästköttskandalen av 
pathosargument, då vi kan urskilja att mycket av kommunikationen anspelar på att skapa en 
sinnesstämning hos mottagaren. Dock samspelar pathos med ethos och logos, men i större 
utsträckning i det senare publicerade materialet. För att sammanfatta mer djupgående i de 
olika kommunikationskanalerna, ser vi hur de i pressmeddelanden från före skandalen 
framhåller mycket faktabaserad argumentation, vilket utgör logos. De vill övertyga om att de 
är miljömedvetna och tar ställning inom området som rör fiskeindustrin. Jämförelsevis ser vi 
hur de i pressmeddelandet från efter skandalen anspelar mer på sinnesstämning, där pathos är 
det huvudsakliga argumentet. I pressmeddelandet från 2013 anspelar de på empatiska 
faktorer, genom att framhålla att de är utsatta för bedrägeri och framhålla att de är offer i den 
gällande situationen. De sätter även deras underleverantörer i en negativt position, för att 
framställa företaget som den goda parten. 

Vidare vid analys av artiklarna som omfattade deras hållbarhetsprinciper fanns det som 
tidigare nämnt flera retoriska skillnader mellan dem. Vi fann utveckling av de budskap som 
framhölls, då de fanns skillnader i hur de presenterade exakt samma budskap. Denna skillnad 
fann vi i ord och meningsuppbyggnader som utgjorde textmaterialet. Utifrån vår tolkning 
kunde vi urskilja en tydlig skillnad i användandet av värdeord samt engagemang i 
utformningen av texten. Vidare gick det att se tydliga skillnader i layout, bildkomposition och 
utformning från hållbarhetsrapporten från efter hästköttskandalen, vilket också kan vara ett 
retoriskt medel för att förmedla budskapet och förändra en sinnesstämning. 
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Vid jämförelsen av reklamfilmerna som analyserats såg vi hur de båda anspelade mycket på 
sinnesstämning, men på helt olika sätt. Reklamfilmen som sändes under 2012 vädjade till 
mottagarnas humor, medan den som sändes 2013 snarare ville skapa en sinnesstämning 
relaterad till kärlek och omtanke. Även om båda filmerna framhåller logos-argument, så finns 
det en viss skillnad i budskapen, då de samspelar med ethos. I den första reklamfilmen där 
den fiktiva Frysmannen står för förmedling av budskap, påverkar hans roll trovärdigheten i de 
faktabaserade argumenten. Jämförelsevis i den andra reklamfilmen utgörs ethos av 
odlingsexperten Rolf, vilket troligtvis ger mottagaren större anledning att vara mottagliga för 
argumenten. Därför ser vi att samtliga retoriska appeller ethos, logos och pathos utgör 
starkare argument i den reklamfilm som publicerats efter hästköttskandalen. 

Slutligen analyserades även två av de blogginlägg som publicerats på hemsidan, där de båda 
hade samma tema. Det tidigare blogginlägget som publicerades innan skandalen visade 
förhållandevis lite fokus på att framhålla fakta och sakkunskap kring ämnet, samt färre bilder 
från Odlingsdagarna som var det aktuella ämnet. För att vidare se på jämförelsen utifrån 
ethosargument, kunde vi se en skillnad i just framställningen av talespersonen. I båda texterna 
refereras det till Per-Albin Larsson, som står bakom en del av argumenten. Skillnaden ligger 
dock i hur hans profession hänvisas till, då det inte nämns i inlägget från 2012. I inlägget från 
2013 framhålls hans position inom företaget samtliga gånger när han nämns i texten. Utifrån 
denna jämförelse ser vi en tendens till att avsändaren anspelar på att förmedla ett starkare 
ethos i den senare publicerade texten, genom att ständigt belysa talespersonens status. 
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5. Avslutning
I det avslutande kapitlet vill vi diskutera resultatet i relation till vår frågeställning och 
uppsatsens syfte, se över problematiken kring studien samt ge förslag till framtida studier 
inom ämnesområdet. 

___________________________________________________________________________

5.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att studera hur Findus har kommunicerat sitt CSR-arbete under 
perioden 2012-2013, med andra ord före respektive efter hästköttskandalen för att kunna 
utgöra om det finns några skillnader i deras sätt att kommunicera. Den andra delen syftade till 
studera kommunikationen utifrån det retoriska perspektivet för att urskilja appellerna etos, 
pathos och logos.Vi vill åter framhålla att vi inte utgår från att den förändring som har skett i 
Findus CSR-kommunikation är en konsekvens av hästköttskandalen, vilket är en viktig aspekt 
när man diskuterar resultatet i denna studie. Utifrån analysen som genomförs kan vi urskilja 
en utveckling i deras vilja att kommunicera deras CSR-arbete till deras intressenter, vilket vi 
har sett i flera kommunikationskanaler. Jämförelsevis arbetar de i större utsträckning med att 
kommunicera ställningstaganden relaterade till CSR efter skandalen, än före händelsen. 

I relation till skandalen finns det många fördelar med deras utveckling av CSR-
kommunikation, då konceptet kan vara ett verktyg för att stärka företagets varumärke, skapa 
eller behålla legitimitet samt skapa förtroende.183 Den kommunikationskanal där störst fokus 
har lagts är hållbarhetsredovisningen, som utvecklats från att vara ett formellt dokument till 
en konsumentanpassad katalog i digital form. Jämförelsevis mellan texterna före respektive 
efter skandalen, använder de sina kommunikationskanaler mer effektivt i syftet att förmedla 
CSR. Det ligger inte lika mycket fokus på att vara folkliga, humoristiska eller ironiska, utan 
istället kan vi urskilja en tendens till att vilja förmedla ansvarstagande och engagemang. 

Det går även att urskilja att det läggs mer fokus på texter, bildkompositioner och 
formuleringar i deras kommunikation. Vid negativ publicitet kan möjligheterna för företaget 
att överleva bli större, genom att kontinuerligt arbeta med att förmedla sitt samhällsansvar.184 
Resultatet av vår analys visar en indikation på att Findus använder CSR som 
kommunikationsstrategi, för att upprätthålla legitimitet och bevara sitt förtroende hos 
konsumenterna. Det kan även vara en konsekvens av att företags samhällsansvar har blivit 
mer av en självklarhet inom näringslivet och att allmänhetens efterfrågan ökar, då det blir allt 
viktigare för konsumenter att veta vart deras matvaror kommer ifrån. 
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Vidare finns det en koppling till både legitimitetsteorin185 och intressentteorin186, utifrån den 
analys som genomförts. Genom att Findus besvarar och kommunicerar handlingar som 
besvarar intressenternas behov, visar det en indikation på att de vill upprätthålla sin legitimitet 
i samhället. Då intressenternas tillit är viktig för företagets överlevnad, finns det flera 
anledningar för Findus att vilja tillfredsställa deras förväntningar. 

För att vidare diskutera resultatet i relation till vår andra frågeställning, som omfattar de 
retoriska appellerna ethos, pathos och logos, ser även ur den här aspekten en utveckling. Ur 
det retoriska perspektivet ser vi hur de i allt större utsträckning arbetar med att samspela 
mellan de olika appellerna i deras kommunikation efter skandalen. I det material som 
analyserats ser vi hur de i större utsträckning använder auktoritära personer för att förmedla 
ett starkt ethos, anspelar på vår sinnesstämning för att skapa ett starkt pathos samt förmedla 
sakfakta i form av argumentationer för att skapa ett starkt logos. Framförallt utgörs stor del av 
kommunikationen av pathosargument, vilket också är det avgörande argumentet i syfte att 
övertyga en publik. Vi har sett att de arbetar mer med trovärdighet i de senare publicerade 
kommunikationsmaterialen, då de inte använder sig av fiktiva personer i sina reklamfilmer 
längre samt anpassar budskapen mer efter konsumenterna och deras behov. 

5.2 Slutdiskussion
Då vi analyserat materialet och redogjort för slutsatser kring det, vill vi avslutningsvis 
diskutera studien och dess problematik. Som vi tidigare framhållit genomgående kan vi inte 
dra paralleller mellan deras utveckling av CSR-kommunikation och krishändelser. Men med 
utgångspunkt i att de använder CSR som kommunikationsstrategi, ser vi dock vissa brister om 
vi ska sätta de i relation till hästköttskandalen som är vår centrala punkt i denna studie. Under 
analysens gång har vi sett att stor del av deras ansvarstagande tenderar till att omfatta samma 
sorts livsmedel i flera av kommunikationskanalerna. Ett sådant exempel är bland annat deras 
ärtor, då de ständigt framhåller deras näringsvärde, smak och hur de arbetar aktivt med att 
odlingen ska vara klimatcertifierad. Vi ser tendens till upprepning och ständigt återkommande 
budskap i kanalerna, då ärtorna ofta är en central produkt i deras kampanjer och 
marknadsföring. Detta kan ge konsumenterna som tar del av informationen en anledning att 
ifrågasätta varför de finns brister i kommunikationen av andra av verksamhetens livsmedel. 
Det finns exempelvis inget publicerat ansvarstagande som berör deras frysta färdigrätter, 
vilket bland annat omfattar lasagnen som innehöll hästkött. Detta kan dock vara en strategi 
från Findus, då förtroendet hos intressenterna riskerar att minska om CSR-arbetet inte 
stämmer överens med vad företaget förmedlar att de gör.187 Vi kan även tolka det som är säker 
strategi från Findus, för att inte överdriva deras hållbarhetsprinciper och ställningstaganden 
för att skapa trovärdighet och därmed behålla sin legitimitet gentemot intressenterna. 
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Samtidigt kan det ge en indikation på att de livsmedel som inte nämns i deras CSR-
kommunikation inte är miljövänlig eller blir behandlad under etiska förhållanden. Om Findus 
vill använda CSR som strategisk kommunikationsstrategi ser vi gärna att de utvecklar deras 
principer, så det förmedlas att de även omfattar andra produkter. I nuläget finner vi väldigt 
stort fokus på ärtor, primärt i de mest omfattande kommunikationskanalerna som tv-reklam. 
För en förbättrad och mer varierad CSR-kommunikation skulle vi se att Findus arbetade med 
att förmedla fler olika ställningstaganden, framförallt med deras köttlivsmedel. Vid hantering 
av animaliska livsmedel där bearbetning och produktion av kött ingår, är etik och 
ansvarstagande viktiga faktorer.188 För att återkoppla till vårt kapitel som omfattar tidigare 
forskning, vill vi åter belysa det resultat som visade att etiskt ansvar var en viktig faktor i 
konsumenternas beslut av köpval. Detta är något som vi anser att Findus borde beakta när de 
strukturerar sin CSR-kommunikation i framtiden, framförallt för att upprätthålla legitimitet. 
Att ständigt förmedla hur nyttiga och miljövänliga deras grönsaker är, kommer inte att skapa 
förtroende för deras frysta färdigrätter. Det är en aspekt som vi har haft i åtanke under hela 
studien, då vi tycker att upprepning har präglat hela deras CSR-kommunikation. 

Slutligen vill vi också nämna att vi har förståelse för att det är vår förförståelse och vår 
tolkning som präglat materialet, då vi haft hermeneutiken som metodologisk ansats. Därmed 
ingår vår förförståelse för hästköttskandalen och dess omfattning. Om studien hade 
genomförts utan att ha skandalen i åtanke, hade tolkningen av materialet kunnat se annorlunda 
ut. Dock skulle förmodligen resultatet ändå visa att det skett en utveckling av deras CSR-
arbete. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då denna studie var tidsbegränsad, var även det textmaterial som analyserats begränsat. När 
vi genomförde studien fann vi ett flertal texter som också hade kunnat vara intressant att 
studera i relation till frågeställningen, då större delen av bland annat hållbarhetsredovisningen 
visades vara en omfattande kommunikationskanal för deras CSR-arbete. Även 
pressmeddelanden och blogginlägg omfattar en del förmedling av samhällsansvar, vilket hade 
varit av värde att studera om studien hade sträckt sig över en längre period. Dock valde vi att 
studera vårt material utifrån en kvalitativ metod, vilket gjorde att vi ville avgränsa vårt 
material för att kunna få en djupare förståelse för dess innebörd. För fortsatta studier hade det 
varit intressant att studera hur deras CSR-kommunikation hade sett ut, om man hade studerat 
ytterligare ett år efter hästköttskandalen. Detta för att kunna se om deras CSR-arbete 
utvecklas ytterligare med tiden, eller om den utveckling som hittills skett snarare var en 
konsekvens av den skandal som uppstod i media. 
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Vidare är ett förslag för fortsatt forskning att jämföra hur andra företag hanterar och utvecklar 
sitt CSR-arbete i relation till en förtroendeskandal i media. Vid en jämförelse med Findus 
företag, hade det varit intressant att urskilja vilka tendenser som finns kring hur företag 
arbetar med CSR vid krissituationer. En ytterligare aspekt av ämnet att studera, skulle kunna 
vara att studera hur mottagarna av CSR-kommunikationen faktiskt uppfattar den och om den 
förändrar deras syn på företaget. Finns det någon anledning att kommunicera att man har 
miljömärkt fisk, när det kommer fram att det företagets lasagne innehåller hästkött? 

5.4 Metodkritik 
Först vill vi belysa att vår studie saknar intervjuer med CSR-ansvarig respektive PR-ansvarig 
på Findus AB. Detta var dock inte en del i vår avgränsning, utan de uteblev då vi ej lyckades 
få kontakt med någon i företaget. Vi har valt att framhålla detta, då vi tror att vi hade kunnat 
få en mer djupgående förståelse för deras strategier i kommunikationen samt fått ett bra 
komplement till de textanalyser som studien består av. 

Vidare vill vi även nämna problematiken kring definitionen av CSR, då vi utgått från Carrolls 
The Pyramid of Corporate Social Responsibility. Då den omfattar det filantropiska 
ansvarstagandet, har detta genomgående varit den definition av CSR som vi har förhållit oss 
till. Vi hade möjligtvis vid en fortsatt studie beaktat andra definitioner av CSR, då Findus sätt 
att se på CSR snarare omfattar det ekonomiska, miljömässiga samt sociala perspektivet på 
ansvarstagande. Dock har vi ändå fått en omfattande bild av hur deras ansvarstagande 
kommuniceras. Angående tolkning av texter bygger det på vår egen förförståelse, vilket gör 
att vi under studiens gång har fått mer och mer förståelse för CSR som begrepp samt de 
retoriska appellerna. Detta gör att om vi hade genomfört studien igen, hade vi kunnat få en 
ytterligare mer djupgående analys då vi nu har mer förståelse för begreppen. 
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7. Bilagor
Nedan följer bilaga av den analysmodell som använts i studien. 
___________________________________________________________________________

7.1 

 CSR Vilka budskap vill Findus förmedla och hur framförs budskapet?
  
  Vad förmedlas och går detta att koppla till begreppet CSR och
  The Pyramid of Corporate Social Responsibility?

  Finns det något i texten som kan kopplas till att företaget söker 
  legitimitet för sina handlingar, dvs. går det att koppla till 
  legitimitetsteorin samt intressentteorin?  

 Ethos Hur framställs avsändaren av budskapet?

 Logos Hur försöker sändaren förmedla budskapet genom fakta i 
  argumentationen? 

  Hur försöker de syfta till mottagarens förnuft?

 Pathos  Hur försöker förmedlaren påverka mottagarens känslor och 
  sinnesstämning?
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