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Syfte: Syftet med denna studie är att analysera CSR-kommunikationen från Sveriges två största 

livsmedelskoncerner, ICA och Axfood, under åren 2012 och 2013. Denna analys kommer att 

göras utifrån företagens officiella hållbarhetsredovisningar. Studien avser även att analysera 

vilka tydliga skillnader som finns mellan företagens kommunikation. För att göra detta har vår 

studie utgått från modellen The pyramid of corporate social responsibility av Archie B. Carroll. 

Denna modell verkar som underlag för kategoriseringen av de olika ansvarsområdena inom 

corporate social responsibility (CSR). Studien innefattar även en analys utifrån ett retoriskt 

perspektiv för att fastställa hur och på vilket sätt ICA och Axfood använder sig utav de retoriska 

appellerna ethos, pathos och logos för att kommunicera ut sitt CSR-arbete. 

  

Metod:                  Retorisk textanalys 

  

Resultat:  Utifrån vår analys kan vi urskilja att det inte har skett någon större förändring av de två 

företagens CSR-kommunikation från 2012 till 2013. Båda företagen följer i princip samma mall 

2013 som de gjorde året tidigare. Dock finns det skillnader i hur företagen kommunicerar och 

vad som kommuniceras ut. Axfood för en mer utvecklad kommunikation över sitt 

ansvarstagande än vad ICA gör sett utifrån Carrolls pyramid of corporate social responsibility. 

Ur ett retoriskt perspektiv kan vi urskilja att båda företagen använder sig av alla retoriska 

appeller. Dock varierar användandet av dessa retoriska verktyg. ICA baserar generellt sina 

argument på logosargument medan Axfood har en större variation i sitt användande av de 

retoriska appellerna och för en mer komplex retorisk argumentation.  
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1. Inledning 
I följande avsnitt presenteras och förklaras bakgrunden till det ämne som valts för studien. Utifrån denna 

bakgrund kommer vi sedan anknyta till ett problemområde och en problemdiskussion. 

Problemdiskussionen kommer sedan ligga till grund för studiens forskningsfrågor samt syfte.  

 

1.2 Bakgrund 
Idag är svenska folket mer medvetna än någonsin tidigare när det kommer till hållbarhet och vilken roll 

företag och privatpersoner spelar för en positiv utveckling i samhället. Det är idag viktigare att företag tar 

ställning till socialt- och miljömässigt ansvar, så kallade corporate social resposibility-frågor.1 Denna 

utveckling hänger bland annat ihop med media och internets utveckling som under det senare decenniet 

bidragit med bättre informationsflöde till allmänheten utan att informationen påverkats och reglerats av 

företag.2 I takt med denna utveckling har även konsumenternas krav på företags samhällsansvar ökat och i 

modern tid förväntar sig konsumenter också mer information kring hållbarhetsengagemang från företag.3   

Företag konfronteras med krav som tidigare yrkades av staten och frågan om ansvar kan inte minskas till 

enbart juridiska och ekonomiska frågeställningar när samhället ställs inför modernitetens sidoeffekter. 

Företag har blivit tvungna att göra etiska ställningstaganden och ställs inför krav och förväntningar från 

en blandad uppsättning aktörer.4 Intressenter, det vill säga aktörer som antas påverka eller vara påverkad 

av en rådande situation, samordnar sig för att uppnå politiska mål och riktar många gånger sina 

ansvarskrav mot företag som förväntas kunna göra något åt situationen. Dels för att företag anses vara den 

bärande orsaken till modernitetens kriser, och dels för att det finns ett misstroende mot politikens 

möjligheter att hantera de hållbarhets problem som samhället står inför.5 CSR-kommunikation är viktig 

för att låta allmänheten få veta vad företagen bidrar med för att ta sitt ansvar för miljö och folkhälsan och 

ur ett företags perspektiv är detta nödvändigt för att behålla förtroendet hos sina intressenter.6 

 

Corporate social responsibility är idag ett centralt begrepp för många etablerade företag och syftar till att 

hjälpa företag och organisationer att upprätthålla sitt förtroende hos allmänheten och företagets 

intressenter.7 Det finns många definitioner och modeller som syftar till att förklara begreppet CSR och 

dess innebörd. En konkret och vanligt förekommande definition av CSR är att det är ett begrepp som 

behandlar företags etiska samhällsansvar ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. CSR-arbete 

är frivilligt för företag och det råder ingen lagstiftning som säger att företag behöver ta etiskt 

samhällsansvar. Dock är det för majoriteten av företag en god idé att rätta sig efter sociala förväntningar 

och normer som råder i samhället. Företag som agerar utanför dessa normativa ramar riskerar att förlora 

sitt förtroende bland sina intressenter vilket i sin tur kan leda till att företaget genererar sämre ekonomiska 

resultat och i värre fall går i konkurs.8 Företag som arbetar med CSR bör arbeta aktivt med att 

kommunicera ut detta arbete till sina intressenter då detta kan ha en direkt inverkan på företagets 

                                                
1 Borglund 2012:257 
2 Borglund 2009:266 
3 Borglund 2009:41 
4 Fredriksson, 2009:38 
5 Fredriksson, 2009:38ff 
6 Borglund 2009:41 
7 Ibid. 
8 Deegan 2002:12 
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trovärdighet samt legitimitet. 9 På grund av dessa aspekter är kommunikation är en central del av CSR-

konceptet.  

 

1.3 Problemdiskussion 
Massmedia har en stor inverkan på samhället och innehar som tidigare nämnt en viktig roll för 

utvecklingen av CSR. I media kan företag inte kontrollera informationen på samma vis som 

kommunikationen direkt från det egna företaget. I takt med ökad medvetenhet bland intressenter samt en 

hårdare granskning från mediernas sida har ämnet samhällsansvar blivit allt viktigare för företag att 

beakta.10 CSR-kommunikation bland företag handlar delvis om att kunna hantera mediernas granskning 

och rapportering med upprätthållande integritet.11 I modern tid är det inte ovanligt att man ser tidningar 

rapportera om företagsskandaler som en konsekvens av när företag agerat emot samhällets rådande 

normer. H&M och Findus är bara några exempel på etablerade företag som båda fått ta del av negativ 

kritik i massmedia angående frågor om hållbar utveckling och etiskt ansvar. H&M anklagades för bland 

annat att deras underleverantörer köpt in bomull som plockats av barnarbetare.12 Sandström menar vidare 

att företagens verksamheter granskas av ett allt större antal aktörer, inte minst i förhållande till 

underleverantörer i utvecklingsländer.13 Företaget Findus har fått ta emot kritik för att deras färdigrätter 

innehållit spår av hästkött.14  

Idag beaktar nästan alla verksamheter risken att bli granskade av media då man vill undvika att drabbas 

av negativ publicitet.15 Globaliseringen har också påverkat hur vi hänger samman med andra människor 

och platser genom vår konsumtion. De varor vi köper idag har ofta tillverkats långt borta och 

transporterats under sociala och miljömässiga villkor som i Sverige inte skulle vara acceptabelt.16 

 

Corporate social responsiblity (CSR) är idag en viktig del för många företag och det är av stor betydelse 

att ha en välutvecklad kommunikation inom detta område. CSR spelar stor roll för företag när det 

kommer till att återfå, bibehålla eller stärka sin legitimitet och sitt förtroende gentemot samhället. 

Samtidigt kan vi urskilja från tidigare forskning att CSR är ett begrepp som används med olika 

definitioner, vilket kan leda till att det kan vara svårt att precist utveckla sitt arbete inom detta område. En 

betydelsefull aspekt inom CSR är att informera och kommunicera vad man som företag bidrar och kan 

bidra med, och vilka beslut man tar inom området samhällsansvar. CSR betonar framför allt företagets 

ansvar gentemot deras intressenter.17 Som tidigare nämnt kan CSR bidra med att återfå, bibehålla eller 

stärka förtroende och legitimitet gentemot ett företags intressenter. Men för att detta ska ske måste arbetet 

och ansvaret kommuniceras utåt. CSR som utförs men ej kommuniceras är sällan värt något för 

företagen.18 

 

I dagens samhälle står maten och vår konsumtion av livsmedel ofta i fokus. TV-programmen om mat och 

mattidningarna blir allt fler och ofta berättar löpsedlarna för oss hur farligt det livsmedlet vi senast 

                                                
9 Ibid 
10 Borglund 2012:266 
11 Ibid. 
12 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnarbete-bakom-h-m-plagg_628467.svd 
13 Sandström 2011:11 
14 http://www.dn.se/nyheter/sverige/hastkott-i-findus-lasagne/ 
15 Borglund 2009:25 
16 Ibid. 
17 Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:49 
18 Ibid. 
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konsumerade är. Livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln är en industri som är hårt bevakad av 

samhället och media. Samhällets invånare blir allt mer medvetna och kritiska och ställer därför högre och 

högre krav på dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin.19 Ökningen av handeln av ekologisk och 

hållbart odlade livsmedel var större 2013 än den varit något tidigare år sedan 2009.20 Idag handlar mat om 

så mycket mer än bara smaken då andra aspekter kring detta ämne ofta tas upp i det offentliga samtalet. 

Folkets intresse för mat är positivt för samhället men det sätter en enormt ökad press på de företag som 

förser oss med mat.21 Företag som strävar efter att gå med vinst och att bibehålla en god position i 

samhället bör beakta dessa samhällsnormer och vara uppdaterade inom det offentliga samtalet. Det är av 

stor vikt att företag både arbetar efter dessa normer men även kommunicerar ut sitt arbete så att kunderna 

känner till det. Detta är varför vi har valt att i vår studie titta närmare på de två största 

dagligvaruhandelsföretagen i Sverige, ICA och Axfood, och hur dessa bedriver sin CSR-kommunikation.   

 

För att kunna analysera företagens CSR-kommunikation har vi beslutat att analysera fyra 

hållbarhetsredovisningar, två från Axfood och två från ICA, från åren 2012 och 2013. 

Hållbarhetsredovisningar är vanligtvis ett dokument som redovisar och summerar det gångna årets 

hållbarhetsarbete. Den framgår ofta som en ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter av företagets verksamhet.22 Man kan också tyda hållbarhetsredovisningar som ett sätt att “mäta”, 

presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både internt och externt i organisationen, för att visa vad 

man uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling.23 Hållbarhetsredovisningar är det material vi anser 

lämpa sig bäst för studiens ändamål då vi vill studera ICA och Axfood som koncerner. Detta då 

hållbarhetsredovisningar är en lämplig plattform för att studera djupet och prioriteringar av företagets 

externa kommunikation då dessa texter riktar sig till företagets intressenter samtidigt som de är 

tillgängliga för allmänheten. Att avgränsa sig till hållbarhetsredovisningar anser vi samtidigt vara ett 

effektivt tillvägagångsätt att begränsa insamling av material med hänsyn till studiens tidsram. 

 

Det finns sällan en bestämd definition över vilka som är ett företags intressent.24 En verksamhet kan ha en 

viss grupp människor som intressenter utan att dessa intressenter är medvetna om detta och samtidigt kan 

en annan grupp ha ett intresse i en verksamhet utan att verksamheten själv är medveten om detta.25 

Borglund menar vidare, att runt varje storföretag finns det ett nätverk av intressenter som utvärderar 

företag utan att företag kan kontrollera det. Det är allt från investerare, anställda, kunder, medium och 

myndigheter med mera som genom den nya informationstekniken kan följa företagens verksamhet och ha 

åsikter på dess ansvarstagande. Detta ställer givetvis nya krav på företagen att generera ökad 

tillförlitlighet för verksamheten, både bland intressenterna men också samhället i stort.26 

 

 

  

                                                
19 Nydahl m.fl 2014:15 
20 Http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0103/2013A01/HA0103_2013A01_SM_HA24SM1401.pdf 
21 Nydahl m.fl. 2014:15 
22 Ibid. 
23 Sandström 2012:8 
24 Westermark 2013:19 
25 Ibid. 
26 Borglund 2012:258 
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1.4 Företagens bakgrund 
 

1.4.1 ICA 
ICA är ett dagligvaruhandelsföretag grundat år 1917 under namnet Hakonbolaget. Företagets namn 

ändrades till ICA när man 1938 inledde ett samarbete med företagen Speceristernas Varuinköp (SV), Eol 

och Nordsvenska Köpmanna AB. Idag är ICA Sveriges ledande dagligvaruhandelsföretag och står för ca 

50% av Sveriges dagligvaruhandel. ICA består utav sex olika butiksprofiler; ICA Nära, ICA Supermarket, 

ICA Kvantum, Maxi ICA Stormarknad, ICA To Go och Cura Apotek som är ICA egna apotekkedja. 

 

1994 gjorde ICA sin första stora satsning på egna varumärken med lanseringen av “BRA-produkterna” 

som bestod främst av mjölk och filprodukter med förbättra innehåll gentemot tidigare produkter inom 

samma kategori. BRA-produkterna avvecklades efter sju år men även därefter har ICA fortsatt lansera 

egna produkter.27 

 

1.4.2 Axfood 
Axfood grundas i bildandet av D&D Dagligvaror 1999. Avsikten med sammanslagningen av D-gruppen 

och Dagab till D&D var att skapa ett nytt kundorienterat dagligvarubolag. Axfood bildades år 2000 

genom sammanslagningen av Hemköp, D&D Dagligvaror samt tillskott från Spar Inn Snabbgross, Spar 

Sverige och Spar Finland. Verksamheten är idag Sveriges näst största dagligvaruhandelskoncern efter 

ICA. Idag består Axfood av sex butiksprofiler; Hemköp, Willys, PrisXtra, Tempo, Handlar’n och 

Direkten. Utöver detta bedriver Axfood två partihandelskedjor vid namn Axfood Närlivs och Dagab 

 

År 2008 lanserar Axfood sitt egna varumärke vid namn ’Garant Ekologiska Varor’, ett märke som består 

utav endast ekologiskt producerade produkter. Året därpå lanseras ännu ett varumärke vid namn Aware 

som bygger på enbart rättvisemärkta produkter. Axfood har sedan fortsatt utveckla sitt hållbarhetsarbete i 

takt med utvecklandet av deras egna varumärken som varje år fått nya tillskott.28 

                                                
27 http://www.ica-historien.se/ - 2014-12-06 
28 http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Historik/ - 2014-12-06 
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1.5 Syfte 
Denna studie syftar till att analysera Sveriges två största dagligvaruhandelskedjor, ICA och Axfoods 

CSR-kommunikation åren 2012 och 2013. Vi vill undersöka företagens officiella 

hållbarhetsredovisningar och se om det finns några konkreta skillnader ur ett retoriskt perspektiv och ett 

CSR-perspektiv mellan hur dessa två företagen kommunicerar sitt arbete kopplat till företags 

ansvarstagande. Studien syftar till ökad förståelse för hur två av de dominerande företagen på 

livsmedelsmarknaden jobbar med CSR-kommunikation och hur detta arbete skiljer sig i en tid där 

allmänheten sätter stora krav på företag och där legitimitet eftersträvas av företagen. Vårt val av 

hållbarhetsredovisningar som empiriskt material motiveras genom att de är ett av de mest betydelsefulla 

dokumenten som publiceras under ett verksamhetsår29 och att det är dokument med stor cirkulation och 

som regelbundet används av olika aktörer för att kartlägga ett företags verksamheter. Förutom grupper 

med ekonomiskt intresse i verksamheten som till exempel aktieägare, samarbetspartners etc. används det 

också återkommande av journalister, aktivistgrupper, myndigheter med flera, i syfte att utforska företags 

verksamheter i förhållande till såväl ekonomi till miljömässigt ansvarstagande. Därför anser vi att 

hållbarhetsredovisningen är ett dokument värt att använda då även många etablerade företag prioriterar 

detta i sitt kommunikationsarbete.30  

Vi har även valt att analysera om företagen har förändrat sin kommunikation mellan de två olika åren vi 

undersöker med hänsyn till allmänhetens ökade intresse för hållbar konsumtion 2013 gentemot 2012.31 32 

Det som gör dessa två år intressanta att analysera närmare är ökningen av försäljningen av ekologiska och 

CSR-relaterade produkter från 2012 till 2013. Tidigare år har försäljningens uppgång varit så gott som 

oförändrad från år till år. 2013 är det första året sedan år 2009 där den ekologiska försäljningen visar på 

ökning som ger utslag i den totala försäljningen av livsmedel och drycker i Sverige. Vi anser det vara 

rimligt att anta att en förändring i företagens kommunikation kan vara en bidragande faktor till denna 

ökning. Och det är därför intressant att se närmare på vad som skiljer år 2013 från året tidigare där 

försäljningen sett ut precis som den gjort de tidigare fyra åren. Tyvärr finns det inte empiriskt material i 

form av hållbarhetsredovisningar från 2014 tillgängligt från företagen under tiden denna studie 

genomförs. Material från 2014 hade annars varit intressant och fördelaktigt för studiens resultat.   

 

1.6 Frågeställning 
 Hur kommunicerar ICA och Axfood sitt CSR-arbete under åren 2012 och 2013?  

 Vilka eventuella skillnader kan vi tyda mellan dessa år? 

                  

1.7 Avgränsning 
Studien avgränsas till att analysera ICA och Axfood som koncerner och därmed inte göra skillnad på 

moderbolag och dotterbolag inom respektive företag. Detta för att vi vill inkludera alla butiksprofiler som 

båda företagen står för. Då studien är tidsbegränsad har det empiriska materialet begränsats. Vi har valt att 

se närmare på ICAs och Axfoods hållbarhetsredovisningar från 2012 och 2013, och har utifrån dessa 

redovisningar valt ut två texter från varje redovisning, vilket ger oss totalt åtta texter att analysera. 

Texterna som valts ut är texter som vi själva anser representerar de olika hållbarhetsredovisningarna väl 

                                                
29 Fredriksson, 2008:82 
30 ibid. 
31 http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0103/2012A01A/HA0103_2012A01A_SM_HA24SM1301.pdf 
32 http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0103/2013A01/HA0103_2013A01_SM_HA24SM1401.pdf 
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och ger en god bild av de CSR-frågor som företagen själva prioriterat under det gångna året. Studiens 

syfte är inte att analysera hur företagens praktiska CSR-arbete ser ut utan enbart analysera hur arbetet 

kommuniceras. 

 

 

2. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet kommer vi att gå igenom teorier och nyckelbegrepp som ligger till grund för vårt 

arbete. Vi kommer att redovisa tidigare forskning och teoretiska ramverk som är relevanta för vår studie 

samt förklara på vilket sätt dessa studier är relevanta. Detta för att ge en överblick över var forskningen 

befinner sig och hur forskningsområdet ser ut i dagsläget.  

  

2.1 CSR begreppet 
Det är lätt att tala om CSR och miljöansvar, men det är betydligt svårare för företag att ta ansvar i 

praktiken. Definitionen av begreppet corporate social responsibility är relativt utbredd bland dess 

praktiker, men de flesta påstår att man definierar CSR som företags integrerande hänsyn till tre områden: 

miljö, arbetsförhållande och mänskliga rättigheter.33 Ansvaret innebär att identifiera de frågor som man 

innehar ansvar för samt de intressenter som berörs och därefter agera. Förbättrande arbetsvillkor, tryggare 

produkter, minskat utsläpp, ökad mångfald och framförallt jämställdhet är bara några exempel av sådant 

agerande från företag. Agerandet ska vara en del av organisationens värdegrund och etik.34  

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson menar att CSR är en del av ägarstyrningen, där företagets värdegrund 

och ansvarstagande gentemot intressenterna ska beskriva en helhet som omfattas av huvudmän, styrelse, 

ledning och anställda. De nämner att alla dessa aspekter är kopplade till varandra.35 CSR-aktiviteter måste 

bottna i företagets värdegrund och historia och bör upplevas som naturligt och rätt av de flesta aktörerna. I 

dagens samhälle ställer intressenterna högre krav på företagen och om företag inte tillämpar CSR-

aktiviteter på ett korrekt sätt kan de riskera att bli kritiserade för hyckleri, vilket också ger ökat 

misstroende istället för ökat förtroende.36  

  

Ovannämnda är bara ett av de förhållningssätt som finns till CSR. Vi har i vårt arbete valt att applicera en 

annan CSR-modell som vi senare avsnitt kommer att uppvisa. Det är en modell som kallas The pyramid 

of corporate social responsibility, och är en modell som skapades av Archie B. Carroll under tidigt 90-

tal.37 Modellen försöker fånga upp hela spektrumet av ett företags sociala ansvar, vilket också tilltalar vårt 

sätt att vilja analysera och tolka ICAs och Axfoods kommunikation av ansvarstagande i respektive 

hållbarhetsredovisning.  

                                                
33 Norberg, 2011:14 
34 Borglund m.fl. 2009:63 
35 ibid.  
36 ibid. 
37 Carroll 1991:4 
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2.2 Tidigare forskning 
Konsumenter kräver idag mer arbete och information angående corporate social responsibility från 

företag. Alla livsmedelssektorer, särskilt produktion och bearbetning av kött, har varit aktuellt under de 

senaste decennierna.38 CSR har beaktats som ett sätt att öka sitt rykte och skydda sig mot eventuella risker 

som kan behandla livsmedelsäkerhet, miljö och sociala faktorer. Det är således inte konstigt att CSR har 

blivit allt viktigare för företag. Många företag använder idag CSR som ett sätt att förbättra sin konkurrens 

gentemot andra företag på marknaden.39 

  

Det diskuteras trots det om konsumenterna verkligen är medvetna eller ens uppfattar företagens 

engagemang kopplat till CSR.40 Vissa studier pekar på att konsumenterna är intresserade av CSR-arbete 

och ställer sig positiva till den här typen av engagemang från företag, men samtidigt förekommer det ofta 

att konsumenterna saknar information och inte uppfattar företags CSR-arbete.41 Men enligt studier 

påverkar inte CSR-konsumenternas köpbeslut i större utsträckning.42 En annan studie syftar till att öka 

förståelsen om just detta, vilken betydelse konsumenterna lägger på olika aspekter av företagens sociala 

ansvar vid utvärdering och inköp av livsmedelsvarumärke och produkter.43 Resultatet är i motsats till 

tidigare nämnda studier och pekar på att CSR-bilden har visat sig ha en inverkan på konsumenternas vilja 

att handla mer produkter.44 Själva miljöansvarsaspekten, som ofta är den mest använda dimensionen när 

det kommer till CSR, har visat sig ha minst påverkan vad det gäller inköp av produkter från konsumenter, 

enligt Anselmsson och Johanssons studie ”Corporate social responsibility and the positioning of grocery 

brands”45. 

  

Samtidigt pekar andra studier på att CSR-arbete kopplat till miljön har större effekt och värderas högre av 

konsumenterna än vad socialt CSR-arbete har.46 Konsumenter är generellt sett villiga att betala lite mer 

för miljörelaterat CSR-arbete.47 Hur mycket konsumenterna värderar CSR varierar stort om man ser det 

på en internationell nivå. Men konstant är att konsumenterna värderar miljömässiga och ekologiska 

produkter högre än produkter relaterade till andra typer av CSR-arbete.48 

  

Forskningen är till viss del splittrad och det råder ingen tydlig konsensus om huruvida CSR genererar mer 

försäljning för ett företag. Dock pekar större delen av studierna på att så är fallet. 

Trots att tidigare forskning pekar på att försäljningen inte nödvändigtvis ökar genom CSR-arbete, visar 

ändå studier att konsumenterna i nästan alla fall har en positiv inställning till CSR. Sora menar att 

konsumenter tenderar att tro att företag har en bra produkt om företaget genomför ett bra CSR-arbete.49 

Studien visar även att det är lättare för konsumenterna att associera CSR med välkända företag.50 

Konsumenter associerar företag olika mycket med CSR beroende på vilken industri företaget verkar 

inom. I Soras studien användes företagen Kellogg’s och Motorola som undersökningsobjekt och resultatet 

                                                
38 Hartmann, Heinen & Melis, Simons 2013:124 
39 Heikkurinen, Pasi & Forsman-Hugg, Sari 2011:306 
40 Hartmann, Heinen & Melis, Simons 2013:124 
41 Ibid.  
42 Öberseder, Schlegelmilch & Gruber 2011:449 
43 Anselmsson, Johan & Johansson, Ulf 2007:835 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Mueller Loose, Simone & Remaud, Hervé 2013:142 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Sora, Kim 2011:128 
50 Ibid. 
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kom fram till att folk associerade Kellogg’s (verkar inom livsmedelsindustrin) mer med CSR-arbete än 

Motorola (verkar inom teknikindustrin).51 

  

Företag använder olika strategier för att sprida CSR-arbete och samtidigt skapa legitimitet för sig själva. 

Farache och J. Perks studie ”CSR advertisements: A legitimacy tool” pekar på att det finns underlag som 

visar att företag använder CSR för att svara på samhällets påtryckningar.52 Detta förklaras djupare i vad 

Farache och J. Perks kallar för legitimitetsteorin, något vi kommer gå in på senare i detta avsnitt. Det 

finns reklamkampanjer som talar till konsumenternas rationalitet, och andra kampanjer vädjar till 

känslor.53 Kampanjer av dessa slag är exempel på när företag använder CSR som en 

kommunikationsstrategi.54 Rationalitet kan syfta till att konsumenterna bör handla hållbart producerade 

produkter medan kampanjer som syftar till känslor kan vilja få konsumenterna att handla produkter där 

delar av pengarna går till exempelvis välgörenhet. 

 

2.3 Hållbarhetsredovisningens utveckling och begrepp 
Ett sätt att formulera en hållbarhetsredovisning är att den framgår som en ram för att redovisa 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet.55 Man kan också tyda 

hållbarhetsredovisningar som ett sätt att “mäta”, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både 

internt och externt i organisationen, för att visa vad man uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling.56  

Revisionsfirman KPMG har via en undersökning funnit att 95 procent av världens 250 största företag för 

hållbarhetsredovisningar.57 KPMG visar även hur hållbarhetsredovisningar ökat över tiden; Från 2002 till 

2010 har dessa 250 företag ökat sin hållbarhetsrapportering från 45 procent till ovannämnda 95 procent.58 

Även i Sverige återfinns motsvarande förändring.   

 

Hållbarhetsredovisningar inom CSR-kommunikation är något som ökat kraftigt, både vad gäller antalet 

företag som rapporterar och mängden information som varje företag publicerar.59 CSR har blivit ett 

begrepp som fått allt mer utrymme, åtminstone i företagsvärlden. CSR innebär ett öppenhetskrav. Företag 

måste visa hur de ska gå eller gått till väga med arbetet av det etiska ansvaret, inte bara tala om det eller 

skriva under goda principer.60 I litteratur om hållbarhetsredovisningar så nämns inga specifika målgrupper 

eller intressenter generellt för ett företags hållbarhetsredovisning. GRI (Global Reporting Initative) 

framhäver inte heller vissa intressenter som viktigare än andra utan förutsätter en principiell likhet mellan 

intressenter.61 Ett företags verksamhet kan påverka en mängd intressenter och det är påverkans art och 

natur som är det viktiga i sammanhanget. Liksom balansen mellan och hänsynstagandet till olika 

intressen.62 

 

                                                
51 Sora, Kim 2011:128 
52 Farache, Francisca & Perks J. Keith 2010:1 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Sandström 2012:8 
56 Ibid. 
57 Ibid.  
58 Borglund 2012:259 
59 Ibid.  
60 Sandström 2011:13 
61 Sandstöm 2011:18 
62 Ibid. 
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Trots att hållbarhetsredovisning som vi tidigare nämnt har ökat kraftigt och blivit etablerad finns det 

fortfarande skepsis inom området. Sandström63 menar att det finns två skeptiska uppfattningar. Den första 

uppfattningen vänder sig mot själva förekomsten av hållbarhetsredovisningar. Den menar förtydligat att 

hållbarhetsredovisningar uppfattas som överflödiga, de kostar för mycket pengar och/eller att de är 

oanvändbara som beslutsunderlag. Uppfattningen finner man ibland hos individer eller organisationer 

som är negativt inställda till de krav som sätts på etik och ansvarstagande. Till exempel kan det handla om 

finansiella investerare som ser problem med den information som hållbarhetsredovisningarna ger, att 

informationen inte ger korrekt information för investeringsbeslut.64  

Den andra uppfattningen är att hållbarhetsredovisningar ibland kan uppfattas som en skönmålning av 

företagets verksamheter, även kallat “window-dressing” och att man enligt Sandström65 därför bör läsa 

hållbarhetsredovisningar med skeptiska ögon. Uppfattningen finner man ofta hos individer och 

organisationer som har starka åsikter om företagens roll i samhället, och att företagen bör handla 

ansvarsfullt. Dessa aktörer vänder sig emot ett förytligande av ansvarsfrågorna och menar att 

hållbarhetsredovisningar lyfter fram fel aspekter av det etiska ansvarstagandet och hävdar att företagen 

mest tar upp det som de anser sig vara bra på.66 Därför är det även centralt för oss att analysera om dessa 

hållbarhetsredovisningar är balanserade, vidare menat, om företagen också tar upp det kritiska och 

negativa i sin CSR-kommunikation, och inte bara det som är positivt och gynnar det egna företaget. 

Borglund menar på att, liksom finansiell kommunikation är det viktigt att informera om både risker och 

möjligheter så att läsaren kan göra en begriplig bedömning.67  

 

2.4 CSR-kommunikation och utveckling 
Det har skett en tillväxt av CSR-kommunikation de senaste åren. Det angår främst kommunikation mot 

expertgrupper, men över tiden också riktad mot kunder, konsumenter och samhället i stort.68 

 

Forskaren Neil Fligstein beskrev hur företag på 1960- och 1970-talen konkurrerade främst med effektiv 

produktion och moderna produktionsprocesser. Under 1980- och 1990-talen konkurrerade företagen med 

finansiell avkastning och pressade priser. Så sent som 2010-talet skulle man kunna säga att företag 

konkurrerar med anseende, det vill säga perceptioner som tillskrivs företaget genom dess värderingar och 

dess etik, med andra ord CSR.69 Företaget konkurrerar med anseende i förhållande till kunder, anställda 

och affärspartner. Anseenden är avgörande om man vill investera i, jobba i eller bli partner till företaget. 

Detta är anseenden som handskas genom strategisk CSR-kommunikation, vilket bidrar till att denna 

kommunikation är särskilt viktigt jämfört med annan företagskommunikation.70 

  

CSR och kommunikation är nära besläktade, utan kommunikativa aspekter hade CSR förmodligen inte 

funnits i modern tid. Internetbaserade nätverk har skapat nya föreställningar om företagens ansvar, vilket i 

sin tur har utvecklat och format CSR-konceptet.71 Framväxten av globala digitala nätverk har bidragit 

med en förändring gällande maktförhållande mellan företag, politiker, konsumenter, etc. Dessa nya 

                                                
63 Sandström 2011:21 
64 Ibid.  
65 Ibid. 
66 Sandström 2011:22 
67 Borglund 2012:265 
68 Borglund 2012:259 
69 Borglund, 2012:271 
70 Ibid. 
71 Borglund, 2012:256 
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kommunikationsnätverk sprider utvecklad kunskap och föreställningar om förtroende, vilket bidrar till att 

dessa kommunikationsformer får stort inflytande i dagens samhälle. Borglund refererar även till den 

katalanske sociologen Manuell Castells som beskriver ytterligare hur nätverkssamhället med nya digitala 

kommunikationskanaler revolutionerat den globala opinionsbildningen.72 

  

”Löftet om självorganiserade nätverk skapade av teknologier av frihet såsom internet och trådlös 

kommunikation framträder vid frontlinjen av de nya sociala rörelserna i vår tid.” 

– Manuell Castells  

  

Som tidigare belysts i avsnittet om ”tidigare forskning”, är CSR och medvetenhet om hållbar konsumtion 

något som uppenbaras mer av intressenterna i konsumtionssamhället och genom den nya 

informationsteknologin gör att företagens intressenter idag ställer mycket högre krav på information, och 

samtidigt som intressenter kan införskaffa sig mer information om företagen själva.73 Författare menar att 

runt varje storföretag finns det ett nätverk av intressenter som utvärderar företag utan att företag kan 

kontrollera det. Det är allt från investerare, anställda, kunder och myndigheter med mera som genom den 

nya informationstekniken kan följa företagens verksamhet och ha åsikter på dess ansvarstagande. Detta 

ställer givetvis nya krav på företagen att generera ökad tillförlit för verksamheten, både för intressenter 

men också i samhället i stort.74 Med tanke på den roll som kommunikationen har spelat i CSR-

utvecklingen är det naturligt att företagen har ökat sin kommunikation kraftigt inom detta område.75 

  

Media har en stor inverkan och innehar därmed en viktig roll för utvecklingen av CSR då medier har 

börjat intresserat sig mer för företagens miljö- och sociala ansvar, och i media kan företagen inte 

kontrollera informationen på samma vis som i kommunikationen från det egna företaget.76 CSR-

kommunikationen handlar delvis om att kunna hantera mediernas granskning och rapportering med 

upprätthållande integritet. Borglund menar vidare på att denna del inom CSR-kommunikation som 

företagen troligtvis är sämst på att hantera.77 Företag anser själva att media är ett område som används 

mindre för att kommunicera CSR jämfört med andra kanaler. CSR bör vara ett givet begrepp att föra 

diskussioner om i media, precis som andra viktiga ämnen såsom finansiellt resultat eller nya 

produktionsmetoder. Att stå för sin sak i media är en viktig faktor för att visa integritet i sin CSR-

kommunikation eftersom medierna ständigt bevakar CSR, oavsett om företagen vill det eller inte.78 En del 

företag är rädda för att medverka i media och undviker att vara aktiva och ta initiativ i kontakter med 

media. De anser, att medverka proaktivt i media lär öka risken för att negativ granskning om företagens 

CSR-arbete.79 Men självfallet finns det förstås fördelar med att vara interaktiv med media, genom till 

exempel att företag kan få sitt CSR-arbete positivt omskrivet, vilket i sin tur kan förbättra ett företags 

rykte. Mindre kända företag löper dock mindre risk att bli granskad och utsatt av media, men samtidigt 

har de då heller inte byggt upp något förtroendekapital i medierna.80 

  

                                                
72 Ibid. 
73 Borglund, 2012:257 
74 Ibid. 
75 Borglund 2012:258 
76 Borglund, 2012:266 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Borglund, 2012:267 
80 Ibid. 
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Genom att kraven på en ökad CSR-kommunikation har utvecklats och mer eller mindre genererats till att 

ha blivit en norm i de större finansiella företagen, så har CSR-frågorna fått en ökad strategisk vikt i den 

interna organisationen och betydelsen i att kommunicera internt till de anställda och inte enbart lägga 

fokus på den externa kommunikationen.81 Borglund menar att detta är en del av det autentiska i CSR, att 

de anställda som inte direkt är insatt i en CSR-aktivitet ändå informeras om vad som försiggår i företaget. 

CSR har blivit allt viktigare i internkommunikationen som utgör en del av implementeringen av CSR-

strategier, men även för att anställda ska känna igen sig det egna företagets externa kommunikation.82 

Anställda ställer allt högre krav på att arbetsgivaren arbetar med CSR, att de ska vara intresserade av i 

vilken utsträckning arbetsgivaren uppfyller sitt krav på ansvar mot det omgivande samhället. 

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera Carrolls modell som illustrerar en pyramid av fyra 

ansvarsområden såsom ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvarstagande. Carroll menar att 

samtliga ska betraktas som aspekter av företags ansvar. Fokus i vår analys kommer ligga i hur företag 

kombinerar förekomsten av dessa fyra ansvarsområden i sin CSR-kommunikation. Det är också värt att 

notera att detta bara är en ytterligare modell i mängden som har i mening att sammanfatta och definiera ett 

företags ansvar. Vi har valt att applicera denna modell för att nå betydande kunskaper om hur företaget 

använder sig av det skrivna språket för att bidra med konstitueringen av de gränser som fungerar som 

normerande när vi ska förstå ett företags ansvar via hållbarhetsredovisningar.83  

                                                
81 Borglund 2012:268 
82 Ibid. 
83 Fredriksson 2009:54 
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2.5 The pyramid of corporate social responsibility 
En etablerad definition av CSR som vi kommer att skildra är Carrolls pyramid av företags 

samhällsansvar. Den tongivande CSR-teoretikern Carroll har bearbetat och tillskrivit varje företag fyra 

former av socialt ansvar. Carroll delar först in den ekonomiska delen som utgör basen och det är varje 

företags grundläggande ansvar att tilldela sina ägare avkastning på det kapital de satsat och riskerar. Följt 

av den ekonomiska aspekten kommer den juridiska sidan av modellen som innefattar skyldigheter att följa 

lagstiftning, lagens anda och samhällsnormer.84 Den tredje delen pekar på företagets ansvar gentemot 

intressenter, samt vilka normer och värderingar och krav från samhället behandlas i den etiska 

komponenten. Utifrån det etiska ansvaret är företaget inte endast till för sina aktieägare, utan även för att 

tjäna sina mer utvidgade intressenter. Den slutliga aspekten i pyramiden är den filantropiska, som 

behandlar välgörenhet och konkreta bidrag till olika samhällsändamål.85  

Dessa områden är alla viktiga delar av företagets ansvar. Enligt Carroll innefattar ansvaret både sociala 

och ekonomiska aspekter då man inte kan uteslutna någon av dessa aspekter i relation till företags 

samhällsansvar.86 Han menar vidare att det inte går ensidigt att diskutera ansvar i förhållande till ekonomi 

eller etik, utan det är nödvändigt att integrera båda dessa och andra områden som vanligtvis exkluderats i 

beskrivningen av marknader.87 

 

Carroll har sammanställt denna teori som en pyramid där de två nedersta byggstenarna utgörs av 

företagets interna ansvar. De två översta byggstenarna utgör företagets externa ansvar. Det interna 

ansvaret är de ekonomiska och juridiska aspekterna och de etiska och filantropiska byggstenarna utgör det 

externa ansvarstagandet.88 

 

 

  

                                                
84 Norberg 2011:48 
85 Ibid. 
86 Carroll 1991:4 
87 Fredriksson 2009:52 
88 Carroll 1991:5ff 
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2.5.1 Ekonomiskt ansvar 
Det ekonomiska ansvaret är den största och grundläggande byggstenen i Carrolls CSR-modell. Detta för 

att ett företag måste kunna bedriva en lönsam verksamhet och därmed få företaget att gå runt. Företag bör 

gå med jämn vinst och sträva efter vinstmaximering för att kunna ge utdelning till företaget och dess 

intressenter. Det ekonomiska ansvaret är centralt för att företaget ska kunna bibehålla en stark och 

konkurrenskraftig position på marknaden.89  

  

2.5.2 Juridiskt ansvar 
Den andra byggstenen i pyramiden omfattar företagets ansvar på ett juridiskt plan. Det är obligatoriskt för 

ett företag att agera inom bestämd lagstiftning. Ett företag som tar sitt juridiska ansvar producerar och 

förser kunder med produkter/tjänster samtidigt som de är vinstdrivande och håller sig inom lagliga 

bestämmelser.90 

 

2.5.3 Etiskt ansvar 
Idag förväntar sig samhället och konsumenterna mer från företag än vad lagen kräver, och detta är den 

etiska delen av företags CSR-arbete. Det etiska ansvarstagandet är inte lika viktigt som det juridiska och 

ekonomiska men det är fortfarande en stor del för ett företag som vill uppfattas positivt av samhället. 

Några av de punkter Carroll nämner som etiskt företagsansvar innefattar; att agera efter de normer och 

värderingar som råder inom samhället. Att uppmärksamma och respektera nya och framväxande normer i 

samhället. Att inte kränka samhällsnormer i försök att uppfylla företagets egna mål. Att inse att företagets 

etiska ansvar sträcker sig längre än vad lagar och regler gör.91 

  

2.5.4 Filantropiskt ansvar 
Den sista byggstenen i pyramiden är den filantropiska byggstenen. Denna syftar till att företaget tar mer 

ansvar än vad som förväntas av dem. Sätt för företag att ta filantropiskt ansvar är att exempelvis donera 

till välgörenhet. Det filantropiska ansvaret bidrar med att företagets skapar en god bild av sig själva hos 

dess intressenter. Företagen prioriterar denna byggsten sist och därför placeras den överst i pyramiden. 

Filantropiskt ansvar är positivt för företaget men det har inte lika avgörande effekt som de andra delarna 

av pyramiden.92 

 

För att analysera företagens användande av CSR ytterligare har vi valt att även applicera legitimitets-och 

intressentteorin på det empiriska materialet. Detta ger oss en djupare inblick i hur företagen använder sig 

av CSR och vilket syfte denna typ av engagemang kan komma att fylla.  

                                                
89 Carroll 1991:2 
90 Ibid. 
91 Carroll 1991:5 
92 Ibid. 
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Under vårt arbete kommer vi applicera både legitimitetsteorin och intressentteorin i våra analyser. Båda 

teorierna är viktiga referenser inom CSR-området och ligger till grund för viktig förförståelse inom 

ämnet.93 Teorierna beskriver och förklarar förhållandet mellan företag, samhället och företagets 

intressenter.  

 

2.6 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin bygger på ett antagande om att det finns ett “socialt kontrakt” mellan företag och 

samhället.94 Företag kan bara säkra sin verksamhet om de upplevs arbeta inom de social värderingar och 

normer som råder i samhället.95 Samhällets normer och värderingar bestämmer vad som anses vara 

legitimt. Dessa bestämmelser kan komma att ändras med tiden och det är då viktigt att företag är 

medvetna och anpassar sig till nya normer och värderingar. Ett företag som inte anpassar sig efter sociala 

regler och bestämmelser riskerar att få sitt sociala kontrakt upphävt och riskerar därmed att gå i 

konkurs.96 Det är viktigt för företag att kommunicera och visa att de jobbar inom de sociala värderingar 

som råder i samhället. Ett företag kan hotas om samhället inte uppfattar att företaget jobbar efter de 

rådande normerna.97 Det är inte alltid tydligt vilka villkor samhället vill att företag ska jobba efter då detta 

inte går att mäta exakt. Därför kommer olika chefer inom olika verksamheter ha olika uppfattning om 

vilka normer de bör rätta sig efter.98 

  

2.7 Intressentteorin 
Intressent är ett centralt begrepp när det kommer till företags och andra organisationers samhällsansvar. 

Och enligt de internationella riktlinjer som publicerats av Global Reporting Initiative (GRI) har 

intressenter ett inflytande på hållbarhetsredovisningens innehåll.99 Definitionen av en intressent enligt 

GRI kan se ut på följande sätt: Intressent är en individ eller grupp som har ett intresse i en organisations 

beslut eller aktivitet som också rimligen förväntas påverkas av organisationens verksamheter, produkter, 

och/eller tjänster; vilkas handlingar kan förväntas påverka möjligheten för organisationen att 

framgångsrikt utföra sina strategier och uppnå uppsatta mål.100  

 

Intressentmodellens styrka är det på ett konkret och underförstått sätt beskriver hur olika individer och 

grupper kan samarbeta och därmed skapa fördelar som annars inte skulle vara möjliga.101 Teorin är 

generell och kan tillämpas i olika sammanhang, exempelvis på nationsnivå, på ett politiskt parti eller på 

ett företag. Intressentteorin kan nog vara den typ av teori som mest frekvent hänvisas till då det gäller 

organisationers relation med sin omvärld. När man tillämpar intressentteorin på ett företag är grunden i 

teorin ett avståndstagande från tanken att företaget ensidigt ska sträva efter att maximera vinsten för en 

speciell intressent, nämligen aktieägaren. 

  

                                                
93 Borglund 2012:262 
94 Deegan 2002:12 
95 Farache, Francisca & Perks J. Keith 2010:3 
96 Deegan 2002:12 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Westermark 2013:19 
100 Westermark 2013:21 
101 Westermark 2013:22 
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3. Metod 
I detta avsnitt redovisas de metodologiska ansatser som vår studie har utgått från. Metoder som valts är de 

som vi själva anser vara bäst lämpade för att besvara studiens forskningsfrågor samt uppnå studiens 

definierade syfte. I följande avsnitt kommer vi även redovisa det material vi har valt för vår studie och 

redogöra för hur våra analyser kommer att genomföras.  

  

Vi använder oss av ett kvalitativt arbetssätt i denna studie då syftet är att uppnå en djupare förståelse inom 

ett ämne. Ahrne beskriver att kvalitativa metoder bygger till största delen på analyser, intervjuer och 

observationer och målet är ofta att uppnå en fördjupad förståelse. Till skillnad från kvantitativa metoder 

där man intresserar sig av mätbara, generaliserbara och mer konkreta resultat.102 

 

3.1 Hermeneutisk ansats 
Hermeneutik kommer från grekiskan och betyder “tolkning av budskap”, alternativt “tolkning av texter”. 

Texter tolkas då de inte är kopior av verkligheten utan författarnas tolkningar av verkligheten.103 

Hermeneutik bygger till stor del på att läsa ‘mellan raderna’ då även det som inte alltid sägs direkt i ord 

ger betydelse åt en text.104  

Tolkning är det som ligger i huvudfokus och är sålunda utgångspunkten för hermeneutiken. Från början 

har huvudtemat varit att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.105 

En bibeltext för ett exempel kan endast förstås då den sätts i samband med bibeln, likadant omvänt, består 

helheten av delar. Detta leder till den hermeneutiska cirkeln: delen kan endast förstås ur helheten och 

helheten endast ur delarna.106  

Man kan förklara den hermeneutiska cirkel genom att man förslagsvis börjar i någon del, försöker 

tentativt sätta denna del i samband med helheten, som därvid får ny belysning, och återgår därefter till den 

studerande delen etc. Med andra ord börjar man alltså på någon punkt, och borrar sig sedan successivt in 

genom att skifta mellan del och helhet, varvid man får en undan för undan förståelse av bådadera.107 

 

Vår studie kopplas till de hermeneutiska teorierna då vårt syfte är att analysera och tolka texter utifrån vår 

egen förförståelse samt den teoretiska referensram vi valt att förhålla oss till. Hermeneutiken utgår inte 

från att finna en absolut sanning. 

 

 

 

  

                                                
102 Ahrne & Svensson 2011: 11ff 
103 Egidius 1986:41 
104 Ibid. 
105 Alvesson, 2013:193 
106 Ibid. 
107 Alvesson, 2013:194 
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3.2 Retorisk textanalys 
Retorik är konsten att tala väl och att kunna påverka lyssnaren. En retorisk analys har som syfte att 

identifiera olika retoriska verktyg samt att förstå och förklara vilken funktion olika kommunikativa 

handlingar fyller.108 Retorik handlar om att påverka, därför kan retoriken ta många olika former. Som 

analysverktyg erbjuder retoriken ett stort antal olika angreppsätt med koncentration på hur idéer och 

argument presenteras i en text och hur dessa sammanförs med hjälp av form, struktur, syntax och 

bildspråkmeddelande med syftet att påverka. Fredriksson menar att analyser av argument, idéer, form, 

struktur, syntax och så vidare kan tydliggöra olika aspekter i språkanvändningen.109 Renberg talar om 

sekundär retorik, retorik som inte avser att påverka direkt men som ändå gör det genom att säga något om 

avsändaren. Vilken bilmodell man äger eller om man har färgat håret i en stark och ovanlig färg är två 

exempel Renberg ger på sekundär retorik.110 På grund av att retorik är ett brett område med många olika 

verktyg har detta lett till att retoriskanalys är ett komplext område att forska inom. Vi har därför valt att 

avgränsa vår retoriska analys till de tre retoriska appellerna ethos, pathos, logos. Identifierade 

ethosargument kan syfta till att försöka stärka företagens trovärdighet i mottagarens ögon. 

Pathosargument försöker vinna mottagarens förtroende genom att anspela på känslor. Logosargument 

anspelar på förnuft och försöker påverka mottagaren genom logiska och övertygande argument. Vi är 

medvetna om att dessa tre bevismedel är relativt generella verktyg som ofta används inblandat när någon 

eller några vill kommunicera ut något. Vår uppgift blir att tydliggöra dessa bevismedel för våra läsare 

genom hur och på vilket sätt företagen använder sig av dessa retoriska verktyg. Det är intressant att 

studera hur företag använder sig av de retoriska appellerna då detta är ett sätt för företag att försöka vinna 

tillit från potentiella intressenter och kunder. Ett företag som för en väl genomarbetad kommunikation 

utifrån de retoriska appellerna är mer troligt att vinna tillit och förtroende från de som tar del av företagets 

budskap gentemot ett företag som inte tar hänsyn till dessa retoriska strategier.111. Därför har vi valt att 

analysera och identifiera hur och på vilket sätt ICA och Axfood använder sig av retoriska argument i 

deras CSR-kommunikation.112 De retoriska appellerna kommer vi gå fördjupat in på i nästa avsnitt. 

 

Vi kommer även att reflektera över eventuella bilder och bildspråk spelar i texterna som har i syfte att 

övertyga. Det vill säga huruvida något av företagen använder sig av bilder för att stärka sina retoriska 

argument. Olinder menar på att bilder kan innebära mycket starka retoriska budskap, att bilder sägs gå 

rakt in på känslor, och att känslor är komplicerade och mångskiftande. Visuellt material bär ofta på tilltal, 

de är skapade för att påverka betraktaren och har därmed en retorisk funktion. Dessa faktorer gör att vi 

har valt att tillämpat bildanalys i vår studie.113 

 

 

 

 

                                                
108 Renberg 2007:14 
109 Fredriksson, 2008:53 
110 Ibid. 
111 Lindqvist Grinde 2011:55 
112 Ahrne & Svensson 2011:137 
113 Olinder & Mral 2012:14 
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3.3 De retoriska appellerna 
I dagens samhälle präglar retorik en stor del av vår vardag. Politiker, reklamkampanjer och 

kvällstidningar är bara några exempel på när retorik används i vardaglig kontext. 

En retoriker intresserar sig för hur människor använder sig av språk, tecken och symboler för att 

påverka.114 När man pratar om retorik pratar man om alla medel talaren använder sig av när målet är för 

talaren att övertyga lyssnaren. Retorik kan röra sig om något så litet som att välja ett specifikt ord framför 

ett annat ord med samma innebörd.  

 

“Retorik är studiet av hur ord och alla andra typer av symboler används för att påverka.”115  

 

Retorik är en verktygslåda fylld med olika bevismedel och de allra vanligaste verktygen och de vi 

kommer lägga fokus på i vår studie är de tre retoriska appellerna - ethos, logos, pathos.  

  

3.3.1 Ethos 
Retorikens första bevismedel ligger inte direkt i vad talaren säger utan snarare vem talaren är. Ethos, 

handlar om att talaren ska vara en trovärdig och pålitlig person. Medlet bygger på faktumet att vissa talare 

redan på förhand uppfattas som mer eller mindre trovärdiga innan de ens har sagt något.116 Ethos kräver 

att avsändaren har viss förförståelse för sin publik för att veta vilken talaren publiken kommer uppleva 

som trovärdig och pålitlig.  

  

3.3.2 Logos 
Logos handlar om att rendera bevis eller “sakskäl” för ett påstående. I vardagligt sammanhang skulle 

logos kunna liknas med det de flesta människor syftar till när de talar om att “argumentera”. En stor del 

av befolkningen i dagens samhälle menar att de endast övertygas genom förnuftsmässiga argument.117 De 

rationella argumenten har blivit de som värderas högst i det moderna samhället.118 En talare som använder 

sig av logos försöker övertyga sin publik främst genom logiska argument.   

  

3.3.3 Pathos 
Pathos syftar till att anspela på mottagarens känslor. Talaren eller författaren behöver skaffa sig en 

psykologisk insikt om vad som faktiskt rör en publik och vad som kan tänkas röra just den publiken som 

personen i fråga står inför i den givna situationen.119 En effektiv retoriker med utgångspunkten för pathos 

måste alltid ha en förståelse för publikens känslor, och Aristoteles presenterade tre aspekter på frågan om 

hur känslor väcks: vad känslan består i, vilken situation som känslan kan uppstå i samt vilka typer av 

beteenden som väcker en viss känsla. Vidare sagt, bör en talare eller en författare ta till sig dessa aspekter 

för att väcka känslor hos mottagaren.120 

 

  

                                                
114 Lindqvist Grinde 2011: 25 
115 Ibid. 
116 Lindqvist Grinde 2011: 88 
117 Lindqvist Grinde 2011:79 
118 Ibid. 
119 Lindqvist Grinde, 2011:80 
120 Ibid. 
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3.4 Material 
Materialet vi valt är offentligt material från företagen i form av digitalt baserade hållbarhetsredovisningar 

där det sociala och miljömässiga ansvaret beskrivs. Vårt syfte kommer vara att analysera 

hållbarhetsredovisningar från åren 2012 till 2013 utifrån vår teoretiska referensram.  

 

3.4.1 Urval av material 
Vi har valt att analysera hållbarhetsredovisningar från respektive företag. Målet med det material vi valt 

att förvärva begrundar sig i att ge bästa möjliga förutsättningar för att ge en representativ bild av det 

problemområde vi vill analysera, och även med hänsyn till vår studies tidsram.121 Att använda 

hållbarhetsredovisningar som huvudfokus i vårt empiriska material ger utrymme till jämförelser, vilket i 

vårt fall gäller jämförelser mellan ICA och Axfood. Genom att begränsa vår analys till ett specifikt 

dokument för vadera år ökar vi tillförlitligheten i de komparativa momenten. Självklart skulle vi kunna 

åstadkomma detta om vi valde andra typer av medier/dokument, men då skulle våra möjligheter att göra 

jämförelser med andra studier begränsas.122  

 

3.4.2 Insamling av material 
För vår studie har vi letat efter offentligt material från ICA och Axfood. En av våra urvalsprinciper var att 

materialet som användes i studien måste finnas att hämta som offentligt material från båda företagen. Vi 

hade inte använt oss av hållbarhetsredovisningar om detta inte funnits att hämta från båda företagens 

webbsidor. Detta gjorde vi för att vi ville att de olika företagens material skulle vara så likvärdigt som 

möjligt. Att jämföra material som inte är likvärdigt kan riskera att utsätta studien för slumpinflytelse och 

därigenom minska vår studies reliabilitet.123 Vårt material begränsades till material som har publicerats 

under 2012 samt 2013. Vi valde att utesluta material från 2014 på grund av att delar av materialet vi 

intresserar oss av inte publicerats under tiden denna studie genomförs även om material från 2014 hade 

varit till studiens fördel då vi vill analysera det material som ligger närmast i tiden. 

 

3.5 Arbetssätt 
För att analysera och tolka texterna har vi utformat analysfrågor (se bilaga). Dessa frågor är i linje med 

vårt forskningssyfte och agerar även som ett verktyg för att se till att vi analyserar alla texter utifrån 

samma förutsättningar. Frågorna är utformade efter Bo Renbergs ”Retorikanalys” och Lindqvist Grindes 

‘Klassisk retorik för vår tid’. Frågorna med fokus på CSR är formade för att svaren ska kunna appliceras 

på Carrolls pyramid of corporate social responsibility. Frågan om företags ansvar är i många avseenden 

ideologisk och en analys riskerar därför att lätt reproducera normativa föreställningar om vad ett företag 

bör/ska ta för ansvar. Vår ambition däremot är att undvika detta utifrån att vårt intresse är att företags 

självständiga beskrivningar av sitt ansvarstagande, inte vad de försöker åstadkomma i praktiken.124 

 

                                                
121 Ekström & Larsson 2012:129 
122 Fredriksson 2008:82 
123 Torst 2010:131 
124 Fredriksson 2008:56 
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Analyserna har utgått från vår teoretiska referensram för att studera företagens CSR-kommunikation 

utifrån Carrolls pyramid of corporate social responsibility samt för att kunna identifiera vilka av de 

retoriska appellerna ethos, pathos, logos som präglar hur och på vilket sätt texterna används. 

 

3.6 Reliabilitet och Validitet 
Då studien innefattar analyser och tolkningar vill vi beakta och förhålla oss till begreppen reliabilitet och 

validitet. Detta för att uppnå en högre uppmärksammad nivå av trovärdighet för oss själva och för läsaren.  

Begreppet reliabilitet är sammankopplat med det engelska verbet “rely on” - att lita på. Reliabilitet 

handlar i grund och botten om huruvida undersökningen som man utför ska vara pålitlig, det vill säga att 

den går att upprepa och då ge ett likvärdigt resultat som tidigare undersökning. Med andra ord - Ju mer vi 

kan lita på att resultatet går att upprepa, desto högre reliabilitet har undersökningen.125 Reliabiliteten 

identifieras och bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas, oavsett hur 

undersökningen genomförs. I vår studie beaktas kvalitativ undersökning, det gäller då för oss att så långt 

som möjligt försäkra sig om att mätningarna genomförs på exakt samma metod oavsett när och var 

undersökningen genomförs.126 Ju högre reliabiliteten är desto bättre blir förutsättningarna för en hög 

validitet. 

  

Begreppet validitet hänger samman med det engelska adjektivet “valid” - giltig. Validiteten handlar om 

huruvida undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta. Validiteten är en pågående process, 

för att hålla en hög validitet är det viktigt att vi i de tidigare stegen lyckats reda ut vår frågeställning, just 

för att ha klart för oss vad vi avser att mäta. Detsamma gäller också den insamling av data vi gjort, att så 

långt som möjligt kontrollera att den information vi samlat in också är sann, det vill säga giltig. Då 

sanningshalten innehar en stor roll och en avgörande betydelse för den vetenskapliga trovärdigheten i en 

undersökning anser vi att dessa begrepp kontinuerligt bör tillämpas i vår studie.127 

 

Vi har utgått från dessa begrepp i konstruktionen av analysmodellen som vi valt att tillämpa i samband 

med analysen. Modellen utgörs av ett antal frågeställningar (se bilaga) och vår uppgift blir att beakta och 

utgå ifrån dessa frågor under analysen av det empiriska materialet. Detta för att bidra med likvärdighet, 

tillförlitlighet och trovärdighet i vår studie. 

 

  

                                                
125 Eliasson 2012:14 
126 Eliasson 2012:15 
127 Eliasson 2012:16ff 
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4. Analys 
Det här avsnittet behandlar analysen av det empiriska material som samlats in för att besvara studiens 

frågeställning. Analysen har i syfte att löpande besvara de analysfrågor (se bilaga) vi utformat för att 

slutligen kunna besvara våra forskningsfrågor. Samtliga hållbarhetsredovisningar finns att hämta digitalt 

via företagens respektive webbplatser.  

 

Avsnittet är strukturerat på det sättet att varje analys börjar med en analys av en text från en av 

hållbarhetsredovisningarna utifrån Carrolls pyramid of CSR för att kunna kartlägga respektive företags 

CSR-kommunikation. Därefter följer en analys utifrån ett retoriskt perspektiv för att kunna redogöra för 

företagens användande av de retoriska appellerna.  

Först analyseras två texter från ICAs hållbarhetsredovisning 2012, därefter två texter från ICAs 

hållbarhetsredovisning 2013. Efter att vi analyserat materialet från ICA följer analysen av Axfoods 

hållbarhetsredovisningar som är strukturerat på ett liknande sätt.  

  

4.1 ICAs hållbarhetsredovisning 2012 - “Hållbart företagande en självklar del av 
verksamheten” 
Inledningsvis skyltas den inledande texten “Hållbart företagande, en självklar del av verksamheten” i 

ICAs hållbarhetsredovisning. Texten är ett citat, tagen ur en inledande artikel sagt av ICAs Corporate 

Responsibility-chef, Kerstin Lindvall. Hennes utlåtande anser vi vara av betydande faktor när det gäller att 

undersöka ett företags kommunikativa aspekter då Lindvall är deras frontfigur och ansikte utåt. 

  

4.1.1 Analys av CSR-kommunikation 
Texten vill informera om ICAs ambitioner inom hållbarhetsområdet under kommande år samt ge en 

överblick över initiativ och hållbarhetsarbete från det gångna året. I texten vill avsändaren även framhålla 

tre ledord som präglat ICAs arbete under det gångna året. Dessa ledord är transparens, trovärdighet och 

spårbarhet.128 Därefter följer en lista med fyra initiativ under 2012 som präglats av dessa ledord.  

 

Utifrån vår teoretiska referensram kan vi återkoppla till Carrolls pyramid of corporate social 

responsibility för att identifiera att texten vill förmedla ett budskap som bland annat informerar om ICAs 

etiska samt filantropiska ställningstagande.129 Dessa ställningstaganden går främst att urskilja ur de fyra 

punkterna av initiativ under 2012. ICA framhåller att de under 2012;  

 

 Lanserade externt granskade kvartalsrapporter om hållbarhetsarbetet.130  

 Kvalitets-och miljöcertifierade inköps-och logistikprocesser i den svenska verksamheten samt 

förbättrat arbetet inom detta område i Norge, Asien och Baltikum.131  

 Fortsatte revidera leverantörer i högriskländer samt gjorde uppföljande inspektion av 

bärplockning i svenska skogar.132  

 

                                                
128 ICAs hållbarhetsredovisning 2012:62 
129 Carroll 1991:5 
130 ICAs hållbarhetsredovisning 2012: 62 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
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Dessa tre punkter är exempel på etiskt ställningstagande utifrån Carrolls pyramid of CSR. Här tar ICA 

ansvar som inte krävs av dem på ett juridiskt plan men det är ställningstagande som förväntas av dem från 

allmänheten. Till sist avslutas listan av initiativ under 2012 med att informera om att ICA arbetat med sitt 

sortiment av hälsosamma varor och gjort det lättare för kunder att göra hälsosamma val. Detta är ett 

filantropiskt ställningstagande då det inte finns någon ekonomisk eller juridisk fördel för ICA att hjälpa 

deras kunder göra hälsosammare kostval.   

 

 

4.1.2 Retorisk analys 
En av de retoriska appellerna är ethos som anspelar på talarens karaktär för att stärka trovärdigheten i ett 

budskap.133 Texten framställer ICAs corporate responsibility-chef, Kerstin Lindvall, som talare och 

avsändaren av budskapet. Här upplever mottagaren att det är en auktoritär person som uttalar sig. En 

person som är insatt och har kunskap om området de uttalar sig om. Detta bidrar till att budskapet 

framstår som mer trovärdigt då talaren blir mer pålitlig.134 CR-chefens karaktär uppmärksammas 

ytterligare då avsändaren valt att inkludera en bild på henne, vilket gör att mottagarna får ett ansikte på 

avsändaren som i sin tur stärker trovärdigheten ytterligare i ICAs CSR-kommunikation.135 

 

Tidigt i texten anspelar avsändaren på mottagarens känslor. Detta utgör ett pathosargument i texten. När 

CR-chefen beskriver sin relation till ICAs hållbarhetsarbete gör hon detta med orden stolthet, ödmjukhet 

och glädje, ord som alla förknippas med känslor. Dessa ordval utgör ett pathosargument då talaren 

anspelar på uppriktighet för att väcka känslor hos mottagaren genom att beskriva sina egna känslor i 

texten.136 

Nästa stycke i texten ger både ett visst ethos till ICA som företag samtidigt som det försöker legitimera 

ICAs verksamhet och handlingar. Här säger CR-chefen att: 

 

“ICA har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och jag känner verkligen att hållbarhet är en del av ICAs 

verksamhet i alla led. Det visar inte minst det faktum att vårt hållbarhetsarbete är ett av de strategiska 

teman som sätter riktningen för allt ICA gör”137 

- Kerstin Lindvall 

 

Här framställer avsändaren att ICA är seriösa med sitt hållbarhetsarbete och att de alltid har detta i åtanke. 

Detta utgör ett ethosargument som bidrar med en viss trovärdighet och legitimering för ICA som företag. 

Talaren är fortfarande Kerstin Lindvall vilket stärker tillförlitligheten ytterligare.  

 

                                                
133 Lindqvist Grinde 2011:88 
134 Lindqvist Grinde 2011:89 
135 Olinder & Mral, 2012:7 
136 Lindqvist Grinde 2011:87 
137 ICAs hållbarhetsredovisning 2012: 6 
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4.2 ICAs hållbarhetsredovisning 2012 - “Risker och möjligheter med 
klimatförändringar” 
Här följer en analys av ICAs text “Risker och möjligheter med klimatförändringar”. Texten fungerar som 

en intern analys gjord av ICA själva som analyserar potentiella möjligheter och hot mot deras verksamhet 

kopplade till klimatförändringar.  

 

4.2.1 Analys av CSR-kommunikation 
ICA tar själva upp riskerna för samhällets ökande medvetenhet om klimatförändringar som garanterat 

kommer att resultera i nya lagar och förordningar som i sin tur kommer påverka deras verksamheter både 

finansiellt och operativt (negativt). Samtidigt menar de att växande medvetenhet hos konsumenterna om 

hållbar utveckling kan utgöra en risk, om inte ICA-koncernen anpassar sig till kundernas nya krav. Vi kan 

återkoppla till Carrolls teoretiska utgångspunkt inom juridisk ansvar där menar han på att det är 

obligatoriskt för ett företag att agera inom bestämd lagstiftning samtidigt som de är ett vinstdrivande 

företag. Här finns även en anknytning till intressentteorin som lyfter fram hur ett företag måste leva upp 

till de förväntningar som krävs av dem för att behålla sina kunder.138 

ICA talar om att nöjda kunder är en konkurrensfördel och att genom en god dialog, vara uppfinningsrika 

och ambitiösa kan företaget förbättra deras kundrelationer som i sin tur kan ge dem ett affärsmässigt 

försprång. Detta kan kopplas till intressentteorin och intressentmodellsdiskussionen, där framkommer det 

konsekvensetiska argument vilket anses att vara lönsamt med CSR och företag som har förtroendefulla 

relationer till sina intressenter och kan få en konkurrensfördel av det.139  

 

Därefter går ICAs analys över risker och möjligheter med potentiella fysiska förändringar i samhället på 

grund av klimatförändringar. Med fysiska förändringar menar man att landskapet kan komma att 

omforma sig på grund av exempelvis höjda/sänkta vattennivåer som påverkar exempelvis odlingsmark. 

Här reflekterar texten över risker som sker på en samhällsnivå och som inte enbart är en risk för ICA som 

företag. Därför finns här inget konkret som går att applicera på Carrolls modell. Vad gäller möjligheter 

ser ICA här möjligheten att etablera butiker på gång- och cykelavstånd för att minska utsläpp samt hitta 

nya vägar till butikerna om landskapet skulle förändras och göra vissa butiker otillgängliga. De ser även 

möjligheten till bättre avfallshantering i samhället vilket kan leda till att företag får en mer miljöanpassad 

hantering av sitt avfall. Nästa möjlighet är enligt ICA att användningen av förnybara energikällor som kan 

försäkra att ICAs verksamhet kan fortsätta gå runt även om tillgängligheten av fossila bränslen skulle 

minska/upphöra. Utifrån Carrolls modell kan vi urskilja att ICA ser chanser till ett CSR-arbete på en etisk 

nivå.140 Detta då det inte finns någon större ekonomisk vinning eller juridiskt krav i de möjligheter ICA 

definierat här. Dock skulle samhällsnormerna troligtvis komma att förändras kraftigt vad gäller 

miljöfrågor och avfallshantering om klimatförändringarna skulle orsaka fysiska förändringar i samhället.  

  

                                                
138 ICAs hållbarhetsredovisning 2012:69 
139 Borglund 2009:89 
140 Carroll 1991:5 
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4.2.2 Retorisk analys 
Rationella argument och förnuftsargument är de argument som har högst “status” i det moderna 

samhället.141 Denna typ av argument kallas inom retoriken för logosargument och innebär att man 

försöker övertyga mottagaren genom logiska argument eller rationella tankegångar.142 Den här texten är 

inte starkt präglad av de retoriska appellerna då texten försöker vara mer informativ än övertygande. Dock 

kan logosargument urskiljas genom att man ser till hur avsändaren motiverar ICAs planer genom att 

förklara hur en händelse logiskt leder till en handling. Logosargumenten framgår tydligast under ICAs 

listade möjligheter. “Uppmärksamheten kring matavfallets betydelse för klimatet leder till mer fokus på 

att hålla svinnet nere”.143 Här påstår avsändaren två saker, att matavfallets betydelse kommer att 

uppmärksammas och att detta kommer leda till en handling. Detta är ett påstående ur texten som 

egentligen saknar underlag men tankegången är fullt rimlig och här handlar det för avsändaren om att 

organisera framställningen så att budskapet blir övertygande.144  

 

Ett liknande exempel är när avsändaren påstår att “nöjda kunder är en konkurrensfördel”.145 Varpå det 

sedan följer en förklaring över hur nöjda kunder leder till en affärsmässig fördel. Den här typen av logiska 

tankesätt som vägleder läsaren är återkommande genom texten. Dock förkommer det inga konkreta 

pathos eller ethosargument i texten.   

                                                
141 Lindqvist Grinde 2011:79 
142 Ibid. 
143 ICAs hållbarhetsredovisning 2012:69 
144 Renberg 2007:29 
145 ICAs hållbarhetsredovisning 2012:69 
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4.3 ICAs hållbarhetsredovisning 2013 - “CR-chefen har ordet” 
Hållbarhetsredovisningen för 2013 summerar de initiativ och händelser kopplade till ICAs 

hållbarhetsarbete under 2013. Till skillnad från hållbarhetsredovisningen 2012 är denna redovisning inte 

gjord i textdokumentform. Hållbarhetsredovisningen för 2013 är helt Online-baserad och läses via 

webbsidan ‘reports.icagruppen.se’. Även om formatet för redovisningen är ändrad följs fortfarande en 

liknande mall med samma rubriker och underrubriker som tidigare.  

  

  

4.3.1 Analys av CSR-kommunikation 
Texten följer samma mall som 2012s hållbarhetsredovisning. Här informeras om initiativ och ambitioner 

från ICAs sida kopplat till hållbarhetsarbete. Återigen är det Kerstin Lindvall, ICAs corporate 

responsibility-chef som är talaren. Utifrån Carrolls modell kan man urskilja att texten lägger fokus på 

etiskt och filantropiskt ansvarstagande.  

 

Texten inleds med en ingress där fokus läggs på hur mycket ICA värderar gemenskap och att varje del i 

arbetsprocessen är viktig. Här kan inte urskiljas något konkret CSR-arbete utifrån Carrolls modell men 

ingressen lägger grund för det arbete som presenteras senare i texten. Talaren hänvisar därefter till ICAs 

långsiktiga strategiska teman och lägger tyngd på en av punkterna som lyder; “Att vara ledande inom 

ansvarsfullt företagande”. Att avsändaren betonar att ICA jobbar för att vara ledande inom ansvarsfullt 

företagande kan vara ett sätt att ge legitimitet åt ICAs verksamhet och att visa att de strävar efter att vara 

det företag som svarar bäst på samhällets förväntningar. I övrigt är dessa strategier inte nödvändigtvis 

kopplade till CSR då de är strategier som ska prägla allt ICA gör som koncern. 

 

Därefter förklaras vad dessa strategiska mål innebär i praktiken. Detta är enligt avsändaren att ICA “hela 

tiden strävar efter att höja ambitionen i hållbarhetsarbetet genom att gå före i viktiga frågor inom miljö, 

kvalitet, hälsa, etisk handel och samhällsengagemang.” Här belyser avsändaren att ICA jobbar med CSR-

frågor som passar in på Carrolls modell under kategorierna etik och filantropi. Miljö, kvalitet, etisk handel 

och samhällsengagemang är arbete som går under etiskt arbete då det inte finns någon direkt ekonomisk 

vinning eller juridiskt krav på ICA att arbeta med dessa frågor. Dock är det frågor som företag i dagens 

samhälle förväntas arbeta med utifrån ett samhällsperspektiv. CSR-arbetet som rör hälsa är filantropiskt 

ansvarstagande. Här tar ICA steget längre och gör mer än vad som förväntas av dem genom att de väljer 

att hjälpa deras kunder ta hälsosamma beslut utan någon egen vinning. 

 

Sedan följer texten samma mall som förra årets hållbarhetsredovisning där talaren går djupare in på deras 

arbete inom de tidigare nämnda områdena miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel och samhällsengagemang. 

De börjar med att förklara deras etiska arbete som består av tre punkter. Efter det avslutar man med att gå 

in på det filantropiska arbetet och berättar om initiativ som “ta ett grönt år” vilket går ut på att hjälpa 

kunderna äta hälsosammare produkter från ICA. 
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4.3.2 Retorisk analys 
Då det är Kerstin Lindvall som är talaren och hon fortfarande är ICAs corporate responsibility-chef är 

retoriska argument i form av ethos värda att beakta i denna text. Återigen är det en auktoritär person som 

uttalar sig vilket syftar till att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten i uttalandet.146 Som tidigare år 

finns det även en bild på Kerstin Lindvall vilket förstärker trovärdigheten ytterligare.147 Något som är nytt 

för det här årets hållbarhetsredovisning är att den är webbaserad. Därför finns det utöver en bild på talaren 

även en video. Videon består av Kerstin Lindvall som berättar om ICAs engagemang och initiativ 

relaterat till CSR det senaste året.  Även om videon innehåller exakt samma information som texten bidrar 

videoformatet med retoriska fördelar. Eftersom vi får se Kerstin Lindvall i egen hög person stå och 

informera om frågor som rör hennes kompetensområde stärks hennes ethos ytterligare. Samtidigt bidrar 

videoformatet med pathosargument då mottagaren får en personligare kontakt med talaren.148 

Fortsättningen av analysen kommer bestå utav analys av textmaterialet och inte videon. Detta på grund av 

att videon och texten består av samma innehåll men vår teoretiska referensram är utformad efter analys av 

text. 

 

I den här texten kan vi urskilja alla de retoriska appellerna. Pathosargument går att urskilja på flera ställen 

i texten. Lindvall talar om vikten av att det ska var tryggt att handla på ICA. Ordet ”trygghet” är ett ord 

som anspelar på pathos då det ofta syftar till att få mottagaren att känna tillit och säkerhet.149 På samma 

sätt använder talaren sig av vardagliga ordval och termer i texten. Exempel på ett sådant ordval är 

användningen av ordet ”schysst” i en annars allvarlig kontext. Detta ordval utgör ett mindre 

pathosargument då det mycket väl kan syfta till att visa en mer vardaglig och mänsklig sida hos en annars 

väldigt auktoritär talare.150 Samma gäller för stycket där talaren avslutar ett annars seriöst stycke med 

tillägget; “Det är viktigt med ordning och reda.”, en vardaglig term som här används på ett nästa komiskt 

sätt.  

 

Som tidigare nämnt förekommer alla retoriska appeller i texten. Logos är den minst förekommande 

argumentformen. Talaren använder sig av dessa argument i form av uttalanden som; “Arbetet med 

hållbarhetsfrågor är ständigt pågående och det är viktigt att tänka långsiktigt.” och “Det gäller att vi 

redan nu tar ställning till hur omvärldsfaktorer som till exempel klimatförändringar påverkar 

livsmedelsbranschen och ICA”. Argument som följer ett logiskt tankesätt där händelse leder till 

handling.151 Denna typ av argument kan även legitimera ICAs verksamhet. 

  

                                                
146 Lindqvist Grinde 2011:88 
147 Olinder & Mral 2011:7 
148 Olinder & Mral 2011:16 
149 Lindqvist Grinde 2011:81 
150 Ibid. 
151 Lindqvist Grinde 2011:79 
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4.4 ICAs hållbarhetsredovisning 2013 – ”Miljöavsnitt” 
ICAs miljöavsnitt i hållbarhetsredovisningen 2013 är indelat i ett flertal underrubriker och kategorier. Vi 

har här valt att fokusera på den inledande delen av miljöavsnittet som ger en översikt över ICAs 

miljöarbete. Vi väljer att avgränsa materialet här då miljöavsnittet som helhet består av mycket mer 

material än miljömaterialet från de andra hållbarhetsredovisningarna. Dock kommer detta beaktas i 

studiens resultat.  

 

4.4.1 Analys av CSR-kommunikation 
ICA lägger i sin redovisning tyngd på deras etiska och filantropiska CSR-arbete. Detta är utifrån vår 

analys det som ICA anser vara viktigast att informera deras intressenter om då det etiska och filantropiska 

ansvaret tydlig dominerar redovisningarna. Redan i ingressen presenteras det etiskt och filantropiskt 

ansvarstagande. “ICA arbetar strukturerat för att minska bolagets miljöpåverkan från såväl butiker och 

lager som sortiment. En viktig uppgift är att stödja kundernas hållbara val”. Allmänheten lägger stor vikt 

vid miljö- och klimatfrågor152 vilket gör att ingressens första mening faller under etiskt arbete utifrån 

Carrolls modell.153 Detta arbete kan mycket väl syfta till att svara på allmänhetens förväntningar angående 

miljöfrågor och därmed bibehålla eller stärka ICAs legitimitet.154 Nästa mening i ingressen är filantropiskt 

CSR-arbete. Här ser ICA till konsumenternas val och inte bara sina egna. Enligt Carroll är det fördelaktigt 

för ett företag att frivilligt vilja förbättra livskvalitén hos samhällets medlemmar.155 

 

Efter ingressen informerar avsändaren om att ICA arbetar för att införa miljöledningssystem inom den 

asiatiska inköpsverksamheten enligt ISO 14001. Med ISO 14001 hänvisar man till en internationellt 

accepterad standard. Detta innebär att ett arbete utfört enligt denna standard är kompetent och utförligt 

genomfört ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.156 Även detta arbete faller under rubriken etiskt arbete. 

Att följa ISO 14001-standaren och liknande ISO-bestämmelser är inget juridiskt krav. Här utgörs ännu ett 

etiskt ansvarstagande från ICAs sida.  

 

En underrubrik lyder “ICAs ansvar”. Här är återigen det etiska och filantropiska arbetet i fokus men 

avsändaren går även in på ICAs ekonomiska ansvarstagande. Enligt Carroll har företag en skyldighet 

gentemot sina investerare att sträva efter vinstmaximering och att uppnå en arbetseffektivitet.157 Det 

ekonomiska ansvarstagandet är i slutändan det viktigaste för ett företag då ett företag inte kan existera 

utan ekonomisk vinning.158 ICA redovisar sitt ekonomiska ansvarstagande genom att upplysa om deras 

satsningar på energieffektivisering och minimerandet av svinn.  

 

 

 

 

 

 

                                                
152 Mueller Loose, Simone & Remaud, Hervé 2013:142 
153 Carroll 1991:5 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 http://www.svenskcertifiering.se/iso14001.html 
157 Carroll 1991:2 
158 Carroll 1991:4 
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4.4.2 Retorisk analys 
Denna text agerar mer informativt än vad tidigare text gör. Därför användes de retoriska appellerna i 

relativt liten utsträckning. Pathos- och ethosargument går ej att urskilja ur texten. Det finns ingen tydlig 

avsändare utöver ICA koncernen vilket utesluter ethosargumentet då man inte anspelar på talarens 

karaktär. Det går även inte att urskilja några konkreta pathosargument ur texten. De retoriska strategier 

som används i texten består utav logosargument. Avsändaren försöker övertyga läsaren med logiska 

argument och information.  

 

“Under 2013 har arbetet med att införa miljöledningssystem i ICAs verksamheter fortsatt, bland annat 

genom certifiering av den asiatiska inköpsverksamheten enligt ISO 14001. Den svenska 

inköpsverksamheten är certifierad enligt samma standard sedan 2012, logistikverksamheten sedan 1998 

och fastighetsverksamheten sedan 1999”159 

Så här ser textens argumentation ut. Avsändaren presenterar miljöledningssystemet ISO 14001, vilket 

ICA arbetar efter och argumenterar sedan för detta utifrån information om detta systems bakgrund och 

lägger vikt vid hur länge systemet har används. På så sätt försöker avsändaren stärka tillförlitlighet till 

ISO 14001, vilket i sin tur kan stärka tillförlitligheten till ICA koncernen då de jobbar utifrån detta 

system.   

                                                
159 ICA hållbarhetsredovisning 2013 
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4.5 Axfoods hållbarhetsredovisning 2012 - “Hållbara lösningar för bättre lönsamhet”   
Nu går analysavsnittet över till analys av empiriskt material från Axfood.  

Först analyseras den inledande texten “Hållbara lösningar för bättre lönsamhet” i Axfoods 

hållbarhetsredovisning 2012. Texten fungerar som förord till hållbarhetsredovisningen och talaren är 

Axfoods VD och koncern-chef Anders Strålman. Han summerar de initiativ och händelser kopplade till 

Axfoods hållbarhetsarbete under året 2012. Precis som i ICAs redovisning anser vi det betydande att 

tillämpa ett uttalande från Axfoods frontfigur och ansikte utåt.  

 

4.5.1 Analys av CSR-kommunikation 
Analysen vi gjort beskriver Axfoods CSR-arbete och initiativ. I analysen har vi utgått ifrån Carrolls 

pyramid av de fyra ansvarsområdena inom corporate social responsibility.  

 

Anders Strålman, VD och koncern-chef för Axfood AB, menar att klimatfrågan är den som har högst 

prioritet vad det gäller hållbar utveckling, och för att förtydliga detta tillämpar han det etiska och 

filantropiska ansvaret160 genom att sända budskapet att Axfood är initiativtagare till hagainitiativet som 

innebär ett företagsnätverk där samtliga medlemmar åtagit sig att minska sin klimatpåverkan med minst 

40 procent till 2020. Strålman belyser senare i texten att genom att ta extern hänsyn och skapa legitimitet 

till intressenterna161, menar han istället att de kommer att gå ett steg längre genom att sätta som mål att bli 

klimatneutrala och minska deras egen påverkan med 75 procent till 2020.162 Strålman nämner också att 

Axfood arbetar med källsorteringen, som syftar till att så mycket som möjligt av det avfall som 

produceras ska gå till materialåtervinning och även att ta vara på möjliga intäkter från sorterat avfall.163 

Kopplat till Carrolls beskrivning om etiskt ansvarstagande är vissa samhällsfrågor mer giva än andra, och 

att dessa sedvänjor och etiska normer stämmer överens med samhällenas förväntningar.164  

I texten pekar även Strålman på att Axfood vill värna om ett stadigare och bättre djurskydd, och enligt 

Carrolls juridiska och etiska förhållningsätt är det viktigt för god företagsstyrning att bli definierad som 

ett företag som bidrar med det som är moraliskt eller etiskt förväntande i ett samhälle.165 Strålman berättar 

vidare, att de under året 2012 tagit viktiga steg för att integrera djurskyddsfrågor i inköpsriktlinjerna. 

Bland annat genom att kartlägga regelverken som gäller för djurskydd i ett antal leverantörsländer och 

detta genom att utbilda Axfoods inköpare, som Carroll även speglar i sin modell om CSR, att det är 

viktigt att förhålla sig och ge stöd till interna och externa utbildningsinsutioner för få ett ökat moraliskt 

stöd från sina intressenter.166 

 

4.5.2 Retorisk analys 
Som på ICAs hållbarhetsredovisningar tillämpar vi även här retorisk analys av uttalandet av företagets 

frontfigur som i detta fall är Anders Strålman, VD och koncernchef på Axfood AB. Tillhörande artikel 

finner vi en tydlig bild på Anders Strålman, förmodligen för att vi som betraktare ska få en tydligare bild 

av vem som är avsändare för texten. Enligt Mral & Olinder sägs bilder ofta vara nödvändiga för att 

                                                
160 Carroll 1991:5 
161 Axfoods hållbarhetsredovisning 2012:4 
162 Carroll 1991:4 
163 Axfoods hållbarhetsredovisning 2012:4 
164 Carroll 1991:5 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
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förbättra kommunikationen och trovärdigheten hos avsändaren167 168, och detta bidrar till att användning 

av bilder utgör ett ytterligare verktyg att försöka övertyga och påverka oss som mottagare.169  

I texten kan vi tidigt koppla till legitimitet och intressentteorin när Strålman i texten går starkt ut och 

meddelar intressenterna att Axfood har satt det ambitiösa målet att bli bäst i branschen när det gäller 

hållbarhetsfrågor, och han menar att det är något deras kunder förväntar sig av dem. Utan att gå för djupt 

in på diskursanalys måste vi ändå ställa den återkommande frågan om företagsledare uppmärksammar 

CSR-frågor enbart för att deras företag och de själva som individer skall få ökad legitimitet, eller för att 

de anser att företag har en moralisk plikt att ta ansvar.170 

 

Axfood anser att klimatfrågan är ett av de högst prioriterade områdena i hållbarhetsarbetet. För att 

förtydliga detta använder de logiska och trovärdiga argument genom att Axfood är initiativtagarna till 

hagainitiativet som innebär ett företagsnätverk där samtliga medlemmar åtagit sig att minska sin 

klimatpåverkan med minst 40 procent till 2020. Denna typ av argument utgör logosargument som 

anspelar på förnuft och logiska tankegångar där en händelse leder till en handling. I detta fall leder 

prioriteringen av klimatfrågan till att Axfood tar initiativet till hagainitiativet.171  

 

Vidare säger Strålman, att många av deras kunder vill värna om ett bättre djurskydd. återigen skapar han 

legitimitet och kopplar till intressentteorin genom att leva upp till generella föreställningar och krav samt 

för att attrahera nödvändiga resurser från omgivningen och överleva långsiktigt.172 Motiv som nästan 

alltid skapar känslor och därmed blir tunga känsloargument är de som är sammanförda med barn eller 

djur. De står för det oförstörda, hjälplösa, det vill säga det som man kan värna om.173 Axfood utnyttjar 

även bevismedlen ethos och logos när han nämner att de har åtagit sig viktiga steg för att interagera med 

djurskyddsfrågor genom att kartlägga regelverken internationellt vad det gäller djurskydd genom att 

utbilda inköpare. Axfood försöker här skapa en stämning och argumenterar på ett rationellt och logiskt vis 

så att mottagarna ska känna sig trygga och blir redo att öppna sig för nya tankar.174 

 

Strålman avslutar sin text med ett försök att känslomässigt beröra mottagarna:  

“Som enskilt företag kan vi inte lösa alla de utmaningar som behövs för att skapa ett hållbarare 

samhälle, men vi kan bidra genom att titta på alla delar i vår verksamhet. Axfood ska vara ett företag som 

medarbetarna ska kunna känna sig stolta över.”175 

Han uttrycker sig känslomässigt och använder pathosargument genom att väcka medlidande och sympati 

men vänder igen på problemet och förmedlar att företaget kommer göra det som krävs för att bidra med 

det dem kan hjälpa till med.176 
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170 Norberg 2011:221 
171 Lindqvist Grinde 2011:79 
172 Norberg 2011:12 
173 Mral & Olinder 2012:55 
174 Renberg 2007:27 
175 Axfoods hållbarhetsredovisning 2012:4 
176 Renberg, 2007:29 



35 
 

4.6 Axfoods hållbarhetsredovisning 2012 - “Miljö – offensiva insatser i energiarbetet” 
I detta analysavsnitt av Axfoods hållbarhetsredovisning från 2012 informerar följande text om företagets 

satsningar på miljöarbetet och deras initiativtagande i klimatfrågan. Precis som tidigare utgår vi ifrån 

Carrolls teoretiska pyramid och därefter tillämpas en retorisk analys. 

 

4.6.1 Analys av CSR-kommunikation 
Produkter som finns i Axfoods sortiment påverkar miljön vid produktion, transport och konsumtion. 

Företaget ska därför eftersträva inköp av produkter som ger minst miljöpåverkan. Företaget arbetar med 

nya inköpsriktlinjer som tagits fram med stöd av livscykelanalyser för viktiga basprodukter som 

implanteras i det praktiska inköpsarbetet.177 De kommunicerar ut att användningen av palmolja, som finns 

i de allra flesta produkter som fett ingår, och att användningen av denna produkt är kontroversiell med 

tanke på att odlingen på många sätt sker på mark som varit regnskog.178 För att förhålla sig till det etiska 

ansvarstagandet179 genom att visa att företagets etiska beteende går utöver bara följa lagar och regler, vill 

Axfood förebygga denna åtgärd genom att köpa gröna palmoljecertifikat motsvarande den mängd 

palmolja som används i egna märkesvaror, eller alternativt växla palmolja mot andra vegetabiliska oljor. 

Kopplat till intresse- och legitimitetsteorin vill de att tydliggöra för intressenterna att när en 

livsmedelstillverkare köper certifikat innefattar det att pengar går till odlare som producerar olja på ett 

hållbart tillvägagångsätt.180 

 

Under 2012 har ett system för detaljerad mätning och kontroll av elförbrukningen börjat att förverkligas i 

egenägda butiker och lagerlokaler. Som Carroll tyder på, är det viktigt att upprätthålla en hög nivå på 

driftseffektivitet, speciellt om företaget söker lönsamma förhållande.181 Systemet är till för att möjliggöra 

central styrning och uppföljning, och syftet är att minska elförbrukningen med 30 procent per 

kvadratmeter till 2015 (basår 2009). Mätningarna visar att elförbrukningen har minskat i koncernernas 

lokaler med 3,9 procent sedan 2009182 

 

Axfood berättare vidare om matavfallet sorteras ut för biogasproduktion och deras mål och ambition är att 

kunna lämna råvarorna till biogasproduktion från alla Axfoods butiker. Återigen tillämpar Axfood 

filantropiskt och etiskt ansvarstagande183 genom att de vidare med hjälp av tre externa leverantörer som 

tar hand om hanteringen och rapporterar vad de hämtar till en portal som vidare skickar 

leverantörsfakturor direkt från portalen till Axfood. Och enligt Axfood är detta en pågående process som 

kommer möjliggöra en bättre uppföljning av källsorteringen.184 

Axfood klimatkompenserar för sina flygresor och den egna produktserien Garant som omfattar 

rengörings- tvätt-, och kroppsvårdsprodukter. Klimatkompenseringen bedrivits genom ett projekt i Indien 

där ett värmeverk byggts som i sin tur drivs av biprodukter från jordbruket i området. Axfood påminner 

om att det är viktigt att frivilligt hjälpa och förbättra ett samhälles livssituation185 genom ha påbörjat ett 
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projekt i Uganda där stöd ges till att rena vatten genom solenergi.186 De förklarar vidare att rent vatten är 

ett stort problem i stora delar av världen och att det är vanligt att vatten måste kokas för att inte vara 

hälsofarligt. Varmt vatten till bland annat tvätt och disk produceras utan användandet av ved. Axfood 

tillämpar här ett övergripande filantropiskt och etiskt ansvarstagande187, genom att förutom att minska 

avskogning leder projektet även till en bättre hälsa och ökad välfärd. Enligt Axfoods beräkning innebär 

detta att cirka 1000 familjer får rent vatten via solenergi.188  

 

4.6.2 Retorisk analys 
Axfood pekar på att användningen av palmolja finns i de allra flesta produkter där fett ingår och att 

användningen av dessa produkter är kontroversiell med tanke på att odlingen på många sätt sker på mark 

som varit regnskog.189 Man brukar tala om argument som talar direkt till hjärtat till skillnad från 

exempelvis vanliga “plånboksargument” som vänder sig till förnuftet.190 Detta är något Axfood beaktar 

när de väljer att informera läsaren om var odlingen sker och vad som funnits där tidigare. Debatten i 

media om regnskogsskövling är ingen nyhet, och det är något intressenter beaktar när begreppet hållbar 

utveckling kommer på tal. Avsändaren informerar om att i sitt arbete förebygga denna åtgärd köper 

Axfood gröna palmoljecertifikat motsvarande den mängd palmolja som används i egna märkesvaror, eller 

växlar palmolja mot andra vegetabiliska oljor. I praktiken är det vanligt man först tar ställning till 

värderingar eller känslomässiga grunder, och därefter söker efter rationella ställningstagande.191 

 

Axfood kommunicerar ut att ha påbörjat ett projekt i Uganda där stöd ges till att rena vatten genom 

solenergi.192 De förklarar vidare att rent vatten är ett väldigt stort problem i stora delar av världen och som 

vi uppfattar det vill Axfood frambringa sorg och medkänsla hos mottagarna, vilket är grundackordet som 

pathos bygger på. Men samtidigt vill avsändaren lyfta fram någon form av hopp genom att projektet de 

utfört, enligt Axfoods beräkning, kommer innebära tillslut att cirka 1000 familjer får rent vatten via 

solenergi.193 Pathosargumentet förstärks med ett fotografi föreställande en kvinna och ett barn, troligtvis 

mor och dotter i Uganda. Vi kan analysera att fotografen vill skicka ett budskap till oss mottagare genom 

att visa på att dessa två människor visar ett känslointryck som tyder på att det är glada över att de fått 

tillgång till rent vatten tack vare detta projekt.194 Skillnaden i denna bildretorik som Axfood förmedlar 

gentemot vad som vanligtvis visualiseras i massmedia och i andra forum är som Olinder & Mral säger i 

sin litteratur om bilretorik: Att vi alla sett bilden som alltid är lika chockerande: ett barn och en moder, 

mörk hud, sorgsna ögon, alldeles för magra kroppar, uppsvällda magar och ben utan muskler.195 Olinder 

& Mral menar vidare att sådana här typer av bilder har i syfte övertyga oss om att människor svälter och 

uppmana oss till handling, uppmana oss människor till att börja ta ansvar. Axfood illustrerar istället 

individerna i hållbarhetsredovisningen som glada och i samband med kontexten tolkar vi det som att 

Axfood vill övertyga sina mottagare att de tillbringat någon form av hopp i livet för dessa människor. Så 
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istället för det mer uppkommande sorgsna effekten av bildretorik, vänder de på pathosargumentet och 

illustrerar framsteg, vilket vi som betraktare vanligtvis sympatiserar med och tycker är av god handling. 

  

4.7 Axfoods hållbarhetsredovisning 2013 - “Hållbarhet är nyckeln till framgång” 
Härnäst analyseras texten “Hållbarhet är nyckeln till framgång” i Axfoods hållbarhetsredovisning 2013. 

Texten inleder hållbarhetsredovisningen och som likt föregående år är talaren och avsändaren, Axfoods 

VD och koncern-chef Anders Strålman. Hållbarhetsredovisningen för 2013 följer samma mall som 2012 

och summerar de initiativ och händelser kopplade till Axfoods hållbarhetsarbete under det gångna året.  

 

4.7.1 Analys av CSR-kommunikation 
Anders Strålman menar att Axfood har fortsatt målmedvetet arbete mot branschledarskap inom hållbarhet 

2013. Vi kan här genast knyta an till etiskt ansvarstagande i den mån att det är viktigt för intressenter att 

företagens integritet och etiskt beteende går utöver att bara följa lagar och regler.196 Strålman nämner 

också att de är övertygade om att hållbarhetsarbetet stärker företagets affär och bidrar till långsiktig 

utveckling av verksamheten.197 Att vara övertygade om att hållbarhetsarbetet stärker Axfood 

affärsmässigt kan förbindas till det ekonomiska ansvaret Carroll nämner i sin teori om CSR genom att 

aktivt eftersträva ekonomisk vinst samt bibehålla en stark konkurrenskraft i branschen.198 

 

Detta år i Axfoods hållbarhetsredovisningar har man till skillnad från tidigare år valt att fokusera mer på 

mångfaldsfrågan.199 Strålman tror att mångfald berikar och förbättrar deras affär samt stärker företagets 

relationer med kunder och andra intressenter. Detta kopplas starkt till legitimitet och intressentteorin, då 

den teoretiska grunden innefattar ett avståndstagande från tanken att företaget ensidigt ska sträva efter att 

maximera vinsten för en speciell intressent.200 Axfood tillämpar även legitimitet genom att kommunicera 

ut och visa på att de jobbar inom de sociala värderingar som råder i samhället där Strålman säger: “Under 

2013 har Axfood satt som mål som innebär att 20 procent av cheferna i koncernen ska ha internationell 

bakgrund senast 2020”.201 De behandlar också ett filantropiskt ansvarstagande202  genom att de 

tillsammans med Axel Johnson-koncernen deltar i initiativet Axelerate som påbörjades 2013 och som har 

i syfte att främja ökad mångfald i organisationen.203 

 

Axfood arbetar även tillsammans med andra företag för att lyfta fram klimatfrågan genom att visa att 

ambitiösa klimatstrategier ger ett ekonomiskt ansvar204 i form av affärsmässiga fördelar och ökad 

lönsamhet. Detta via Hagainitiativet som tidigare nämnt i Axfoods hållbarhetsredovisning från 2012, 

vilket Axfood var med och grundade som innebär att ett antal kända företag åtagit sig uppgiften att sänka 

sina koldioxidutsläpp.205 Med denna kampanj vill de också skapa legitimitet och påverka politiker samt 

uppmana övriga företag i näringslivet att matcha deras ambitioner.206 I nätverket ingår kända varumärken 

                                                
196 Carroll, 1991:2 
197 Axfoods hållbarhetsredovisning 2013:4 
198 Carroll, 1991:5 
199 Axfoods hållbarhetsredovisning 2013:4 
200 Ibid. 
201 Deegan, 2002:12 
202 Carroll, 1991:5 
203 Axfoods hållbarhetsredovisning 2013:4 
204 Carroll, 1991:5 
205 Axfoods hållbarhetsredovisning 2013:4 
206 Ibid. 



38 
 

som bland annat: Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Green Cargo, Mcdonald’s, 

Vasakronan med flera.207 

 

Strålman, koncern-chef, håller fortfarande klimatfrågan som störst prioritet, och som de anser vara det 

viktigaste ämnet för framtiden. Han tillägger att klimatfrågan är vår tids största utmaning och att den 

kräver engagemang från alla delar av samhället.208 Han säger att Axfood har det ambitiösa målet att bli 

klimatneutrala 2020 då Axfood ska minska sin egen miljöpåverkan med 75 procent, samt 

klimatkompensera resterande del genom filantropiska och smarta projekt som kommer generera 

klimatförbättringar i världen. Att rankas som ett företag som tillämpar ett filantropiskt ansvarstagande, 

menar Carroll att det är av yttersta vikt att faktiskt frivilligt hjälpa de projekt som förbättrar ett samhälles 

“livskvalitet”.209 

 

Han avslutar med en fråga som varit väldigt aktuell under 2013, frågan om den så kallade 

hästköttskandalen som har oroat många kunder. Han påvisar att Axfood blev överrumplade av fusket med 

innehållsmärkningar och att det är något de har tar- och har tagit - på största allvar genom deras kvalitets 

och kontrollprogram.210 De vill att kunderna ska känna sig trygga, och att Axfood ska tydligare 

upprätthålla kunderna om huvudråvarnas ursprung. Förutom eget kontrollprogram i butik, har de även 

infört och utökat kontroller med bland annat DNA-analys.211 

 

4.7.2 Retorisk analys 
Som i hållbarhetsredovisningen 2012 använder Axfood Anders Strålman, VD och koncern-chef, som ett 

skyltfönster för att frambringar trovärdighet. Han vill visa att han bryr sig och skapa legitimitet hos 

intressenterna när han säger att han är mycket ödmjuk inför de hållbarhetsredovisningarna som de står 

inför.212 Han nämner även i sitt uttalande att Axfood ska minska deras egen miljöpåverkan med 75 

procent och att målet är att bli klimatneutrala år 2020. Han stärker genast detta genom ett logiskt och 

trovärdigt argument genom att påvisa att de installerat landets största solcellsanläggnigar under 2013.213 

 

”Mångfald stärker Axfood”214 

 

Mångfald är en hållbarhetsfråga som har blivit allt mer central 2013. Vi kan analysera att Strålman 

återigen kopplar till intressent- och legitimitetsteorin när han förklarar att mångfald stärker deras 

relationer med kunder och samhällets förväntningar. Företagsaktivitet som bryter mot samhällets normer 

och förväntningar kan skada och förstöra varumärket och dess förtroende bland företagets intressenter.215 

Strålman vill fortsatt upplysa genom skapa legitimitet och ta extern hänsyn till kunder och intressenter; 

för att deras kunder ska känna sig trygga har de beslutat att tydligare upplysa om huvudråvarans ursprung 

även på andra ingredienser än kött.216 Han tar även upp djurskydd frågan i sitt uttalande, precis som 
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Axfoods hållbarhetsredovisning 2012. Axfood utnyttjar bevismedlen ethos och logos genom att de 

nämner att de har åtagit sig viktiga steg för att intrigera med djurskyddsfrågor genom att kartlägga 

regelverken internationellt vad det gäller djurskydd genom att utbilda inköpare217.  

 

Slutligen vill Vd:n, och koncernchefen Anders Strålman avsluta med att skapa förtroende hos sina 

intressenter genom att påpeka att deras verksamhet är sluten, där de arbetar mot samma mål, det vill säga 

att vara bäst i branschen när det gäller hållbar utveckling. Att hållbarhetsfrågorna är en betydande nyckel 

till framgång för Axfood.218 

 

4.8 Axfoods hållbarhetsredovisning 2013 - “Miljö – fortsatta investeringar ökar 
takten i miljöarbetet” 
Texten informerar om Axfoods satsningar på miljöarbetet och deras initiativtagande i klimatfrågan under 

2013. 

 

4.8.1 Analys av CSR-kommunikation 
Dagbas nya fryslager i Göteborg invigdes i mitten av 2013, och försörjer södra och västra Sverige med 

frysvaror. Det är en av de största solcellsanläggningarna i landet och har kapacitet att producera 87 000 

kWh per år, vilket i sin tur är ungefär lika mycket som fem normalstora villor. Axfood menar att målet är 

att täcka 20 procent under sommaren och 10 procent av energiförbrukningen det resterande året.219 

Axfood anser att denna anläggning kommer skapa en god affär, och ta sitt ansvar både etiskt och 

ekonomiskt. Ekonomisk på viset att det är viktigt för ett framgångsrikt företag definieras som ett som är 

genomgående lönsamt samt etiskt på det viset att de agerar utanför de juridiska ramarna.220 Fryslager och 

solceller är en optimal kombination eftersom energibehovet för kyla är som störst under sommaren då 

mest solenergi kan omvandlas dagbas fryslaget.221 

 

Axfood och dagab står för egna transporter inom koncernen, arbetar för att minska klimatpåverkan bland 

annat genom god planering av rutter och fyllnadsgrad i fordonen. Förarna utbildas fortfarande i eco-

drivning.222 De tar sitt etiska ansvar genom att de har beställt nya lastbilar som kommer använda flytande 

gas 2014. Axfood kommer minimera antal resor och använda mer virtuella mötesformer, att till exempel 

välja tåg och bussresor framför flygresor. Axfood erkänner dock en ökning bland flygresor med 6,2 

procent.223 

 

Slutligen i Axfoods miljöanalys förklarar de ut att de vill de ha ökat stöd till solvatten. De kommunicerar 

via ett filantropiskt ansvarstagande,224 att Axfood har under året 2013 tagit fram en halvlitersflaska med 

kolsyrat vatten som sålts till förmån för Solvatten i ett antal Willys och Hemköpsbutiker. Hälften av 

försäljningspriset på 10 kr har gått till ett solvattenprojekt i Uganda. Solvatten är en behållare som via 
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UV-ljus och värme kan rena förorenat vatten. Detta innebär också att mindre ved krävs för uppvärmning 

som i sin tur bidrar till klimatvinst.225 

 

 

4.8.2 Retorisk analys 
Stycket om ett ökat stöd till solvatten anspelar känslor och Axfood har förmodligen också i syfte att 

påverka deras mottagare känslomässigt i detta sammanhang. I texten förknippas frågeställningarna som 

Lindqvist Grinde226 talar om i ‘Klassisk retorik för vår tid’, om att argumentera med pathos: Vad kan 

publiken hoppas på när du får din vilja igenom? Och vilka, i detta fall hälsomässiga fördelar kan publiken 

förvänta sig. Axfood svarar på dessa frågor genom att kunder efter att ha köpt en halvlitersflaska vatten 

ska 50 procent av betalningen gå till ett solvattenprojekt i Uganda som förhoppningsvis kommer leda till 

ekonomiska och hälsomässiga förbättringar för befolkningen i Uganda. Axfood vill förtydliga sitt arbete 

genom att presentera ett visuellt material på den typiska halvlitersflaskan. En bild sägs vara riktigt 

effektiv först när den skapar känslor hos mottagarna.227 Etiketten på flaskan visas (vad vi kan tolka med 

hjälp av den skrivna kontexten) tre invånare från Uganda, där vi genom personliga erfarenheter kan se att 

dessa människor väldigt glada. Intill bilden finns en fetskriven text: “Allt börjar med rent vatten”.  

 

Genom den nya informationsteknologin som vi också har gått in på i tidigare avsnitt menar Axfood att de 

kan minska totala antal resor genom att erbjuda video- och andra digitala konferenser. Samt använder de 

förnuftiga argument såsom att välja buss och tåg framför flyg vid nödvändiga resor. Som tidigare nämnt i 

CSR-analysen, ökade 2013 antalet flygresor med 6,2 procent med anledningen av att införa det nya 

affärssystemet runt om i världen. Vi kan knyta an till vad Lindqvist Grinde säger om uppriktighet som är 

en del av ett pathosargument; att den som vill vinna förlåtelse av sina mottagare måste visa sig ångerfull, 

och inte bara säga sig vara det.228 
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4.9 Sammanfattning av analys 
I följande avsnitt kommer vi sammanfatta analysen av det empiriska materialet från föregående avsnitt. 

Sammanfattningen av analysen kommer redovisas i två delar, en del kommer bestå av analysen av 

företagens CSR-kommunikation och den andra delen består av den retoriska analysen.  

 

ICAs CSR-kommunikation har varit relativt oförändrad från 2012 till 2013 vad vi kan se utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter. ICA väljer att fokuserar på sitt etiska och filantropiska arbete med störst fokus 

på det etiska arbetet. Detta framgår tydligast i texterna där talaren är Kerstin Lindvall, ICAs corporate 

responsibility-chef. Här finns det en tydlig struktur där avsändaren lägger tyngd på fyra av de initiativ 

ICA tagit under det gångna året. Dessa fyra initiativ har båda åren bestått utav tre etiska arbeten och 

avslutningsvis ett filantropiskt.  

De andra avsnitten vi analyserat från ICAs redovisningar är miljöavsnitten. Även dessa avsnitt består av 

stor fokus på det etiska och filantropiska arbetet. Dock väljer avsändaren att 2013 ägna en del av 

uppmärksamheten till det ekonomiska ansvarstagandet, något som skiljer 2013s hållbarhetsredovisning 

något från föregående år.  

 

Om vi utgår från Carrolls modell the pyramid of corporate social responsibility kan vi se att ICA inte 

redovisar ett fullständigt CSR-arbete utifrån det material som analyserats. Enligt Carroll består ett 

fullständigt CSR-arbete av ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvarstagande. 2012 kan vi 

endast urskilja etiskt och filantropiskt ansvarstagande. Året därpå har det tillkommit redovisning av det 

ekonomiska ansvarstagandet vilket gör materialet från 2013 mer utförligt än materialet från tidigare år.  

 

Vad gäller Axfoods CSR-kommunikation läggs även här huvudfokus på det etiska och filantropiska 

ansvarstagandet. Dock har Axfood redovisat det ekonomiska ansvarstagandet betydligt tydligare än vad 

ICA gjort. De inledande texterna i redovisningen där talaren är Anders Strålman, VD och koncernchef, är 

precis som i ICAs inledande texter enbart präglade av det etiska och filantropiska ansvaret. Men i 

analysen av miljöavsnitten framgår ett tydligt ekonomiskt ansvarstagande. Avsändaren informerar om de 

initiativ Axfood tar för att minska sin energiförbrukning och energieffektivitet och möjligheten till 

klimatförbättringar. 

 

Axfoods hållbarhetsredovisning 2012 jämfört med 2013 visar på både likheter och skillnader. likheterna 

är bland annat att de använder sig av samma strukturella förhållningssätt i båda redovisningar, det vill 

säga att innehållet i materialet är uppbygg på liknande sätt. De börjar till exempel med mål och 

prioriteringar, därefter framhävs koncernchefen och Vd:n Anders Strålman som frontfigur och jobbar sig 

sedan nedåt i processen. De tydliga skillnaderna från de båda åren är att året 2013 jämfört med 2012 har 

Axfood visat på nya aktiviteter eller nya mål som de vill arbeta med, och även mål som de har uppnått 

under 2013. De har exempelvis fokuserat mer på mångfald, kunder och produktfrågor jämfört med 2012, 

där Axfood yttrar klimatfrågan som mer central. Vi får en känsla av att Axfood vet mer vilka frågor som 

intresserar samhället och intressenter genom deras konkreta kommunikation av CSR-arbetet. Utifrån ett 

tolkningsperspektiv analyserar vi att Axfood möjligen gjort en tydligare intressentanalys där Axfood valt 

ut de prioriterade intressenterna även om GRI menar på att företag sällan anger specifika 

intressentgrupper att förhålla sig mot.  

Utgår vi från Carrolls pyramid kan vi urskilja att Axfood inte heller redovisar ett fullständigt CSR-arbete. 

Axfood kommunicerar arbete kopplat till deras ekonomiska, etiska och filantropiska ansvarstagande. Med 
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detta sagt innebär inte detta att de undersökta företagen inte genomför ett fullständigt CSR-arbete då vi 

endast analyserar deras kommunikation.   

 

Utifrån sammanfattningen ur det retoriska perspektivet kan vi se att båda företagens 

hållbarhetsredovisningar är präglade av de retoriska appellerna ethos, pathos och logos. Vissa texter 

använder sig av de retoriska appellerna mer än andra texter generellt sett och i några av texterna har 

avsändarna använt sig mer utav en specifik typ av retorisk appell. Gemensamt för både ICA och Axfoods 

hållbarhetsredovisningar är att de inledande texterna från respektive företag använder sig av alla de 

retoriska appellerna och detta gäller för samtliga hållbarhetsredovisningar. Alla inledande texter kommer 

från en talare som innehar hög position och karaktär inom företaget, vilket utgör ethosargument. För att 

förstärka detta ethos finns det även en bild på talaren. I ICAs redovisning från 2013 finns det även en 

video. I alla texter använder sig talaren av både pathos och logosargument i dess olika former. Texterna 

syftar både till att informera samt att legitimera företagens verksamhet. Pathosargument är de argument 

som används mest av dessa talare, gäller för båda företagen. 

 

I de texter som analyserats utöver de inledande texterna kan vi se en annorlunda struktur. Det första som 

uppmärksammas är att det i dessa texter inte finns någon konkret talare. Detta gör att ethosargumenten 

inte blir lika tydliga som i tidigare texter. Avsändaren är fortfarande ICA och Axfood som koncerner men 

detta är inte grund nog till att utgöra konkreta ethosargument. Dessa texter präglas istället av logos- och 

pathosargument. Utifrån vår analys har vi sett att ICAs texter använder sig mer av logosargument än 

Axfoods texter. Texterna ”miljöavsnitt” och ‘Risker och möjligheter med klimatförändringar’ där ICA är 

avsändaren använder sig enbart av logosargument. Axfoods miljörelaterade texter använder sig av en mer 

utpräglad retorisk strategi än ICAs motsvarande texter. Axfood använder sig av både pathos- och 

logosargument för att övertyga läsaren.  
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5. Avslutning 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av analysen i relation till studiens frågeställning och dess syfte. Här 

kommer även uppmärksammas problematik kring studien och ges förslag på förbättringar för framtida 

studier inom området utifrån våra egna erfarenheter med detta arbete.  

 

5.1 Slutsatser 
Studiens syfte har varit att studera hur ICA och Axfood har kommunicerat sitt CSR-arbete under åren 

2012 och 2013, en tid av modernitet där konsumenters medvetenhet bara växer. Vi har velat undersöka 

om det finns några skillnader i hur dessa företag bedrivit sin kommunikation. Andra delen av studien har 

gått ut på att analysera materialet utifrån ett retoriskt perspektiv och se hur de båda företagen använder sig 

av de retoriska appellerna ethos, pathos, logos. Vi vill belysa att studien har utgått ifrån hermeneutiken 

som metodologisk ansats vilket innebär att det är vår förförståelse och tolkning som kan komma att prägla 

materialet och resultatet. Hade studien genomförts utan förförståelse för ICA och Axfood och kontexten 

till dessa företag hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

  

I analysen har vi märkt av en tydliga kommunikationsstrategier. Vår studie har, framför allt gällande 

Axfoods kommunikationsstrategier, pekat på två övergripande val: En bekräftande strategi där 

dotterbolaget framträder med egna attribut men där moderbolaget finns närvarande i bakgrunden.229 Samt 

en varumärkesstrategi där varje dotterbolag, eller i andra fall varje produkt, ges ett eget namn och 

kommunikativt uttryck och där det helt saknas anknytning till moderbolaget.230 Som vi har förstått det, 

likt Fredrikssons tidigare forskning så har dessa strategier konsekvenser för respektive företags synlighet 

och antagandet om att synlighet ökar det institutionella trycket på företag finns det skäl att anta att detta är 

en faktor som har inverkan på det specifika valet av ett företags ansvarstagande.231 

 

Jämför vi Axfood och ICAs kommunikativa hållbarhetsredovisning kan vi se att Axfood är mer koncisa i 

sin kommunikation av CSR. Axfood lyfter fram mer konkreta ämnen såsom djurskydd, transport, hälso- 

och klimatprojekt, produkter och mångfald med mera. Vi uppfattar att de går mer rakt på sak, beskriver 

vad de har gjort, alternativt kommer att göra i framtiden i sin ansvarskommunikation. Detta kan vara till 

fördel för de intressenter som vill skaffa sig en snabb överblick om ett företags ansvarområde.  

 

Utifrån Carrolls modell kan vi urskilja att inget av företagen kommunicerar ett fullständigt CSR-arbete 

bestående av ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvarstagande utifrån det material vi 

analyserat. Dock kan vi se att Axfoods kommunikation av CSR är mer utbredd än ICA. Axfood 

kommunicerar det etiska, filantropiska samt ekonomiska arbetet i större utsträckning än vad ICA gör då 

ICA lägger i princip all fokus på det etiska och filantropiska arbetet. ICA kommunicerar sitt ekonomiska 

ansvarstagande i endast en mening i ”miljöavsnittet” från 2013. Med våra analyser som grund vill vi dra 

slutsatsen att Axfood kommunicerar ett mer fullständigt CSR-arbete utifrån Carrolls pyramid of corporate 

social responsibility. Detta gäller för både år 2012 och 2013. Vi vill dock belysa att även om Axfoods 

kommunikation är mer utförlig utifrån materialet vi analyserat bestod ICAs hållbarhetsredovisning av 

mycket mer text än Axfoods. På grund av tidsbegränsningar var vi tvungna att avgränsa materialet vilket 

                                                
229 Fredriksson, 2008:102 
230 Ibid.  
231 Ibid. 
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kan ha varit till fördel för Axfood då ICAs material avgränsats mer än Axfood på grund av olika storlek 

på företagens hållbarhetsredovisningar.  

 

Vad gäller företagens kommunikation från 2012 till 2013 ser vi ingen konkret utveckling utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter. Båda företagen följer samma mall som de gjort året tidigare. ICA har 2013 

flyttat deras hållbarhetsredovisning till en online-plattform men innehållet och strukturen på materialet är 

fortfarande samma som året tidigare. Axfoods hållbarhetsredovisning 2013 följer tydligt samma mall som 

året innan och man lägger fokus på samma CSR-arbete som gjorts tidigare år. Den enda skillnaden i 

innehållet på någon av redovisningarna är att ICA lätt rör vid deras ekonomiska ansvarstagande 2013, 

vilket är en mindre utveckling från 2012.  

 

Utifrån ett retoriskt perspektiv ser vi både skillnader och likheter mellan företagen och deras 

kommunikation. 2012 och 2013 inleder båda företagen sina hållbarhetsredovisningar med tal från högt 

satta karaktärer inom företagen. Här används alla de retoriska appellerna ethos, pathos och logos av båda 

företagen. Både ICA och Axfood använder sig av bilder för att stärka talarens ethos. Dessa talare 

använder sig av både pathos- och logosargument i sina texter. Alla inledande texter kan anknytas till 

legitimitets- och intressentteorin då talaren aktivt försöker legitimerar företagets verksamhet och belysa 

hur respektive företag gör för att svara på samhället normer och förväntningar. I övriga texter kan vi 

urskilja att Axfood använder sig av de retoriska appellerna mer aktivt. Inget av företagen använder 

konkreta ethosargument i miljötexterna men Axfood använder appellerna ethos och pathos mer 

genomgående i sina texter än vad ICA gör. ICA fokuserar betydligt mer på användandet av 

logosargument än Axfood. 

 

Vi har inte kunnat urskilja någon förändring i företagens kommunikation år 2012 till 2013 utifrån ett 

retoriskt perspektiv. Båda företagen använder sig av alla retoriska appeller i de inledande texterna 2012 

och 2013. Därefter följer båda företagen sin egen mall där ICA lägger fokus på logosargument medan 

Axfood använder sig av både pathos och logos. Utifrån dessa analyser kan vi dra slutsatsen att Axfood 

använder sig av fler retoriska strategier i form av ethos, pathos, logos för att kommunicera sitt budskap 

och övertyga läsarna än vad ICA gör. Dock använder sig båda företagen av de retoriska appellerna lika 

ofta. ICA använder logosargument oftare än Axfood men här kompenserar Axfood genom användandet 

av pathosargument.  
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5.2 Slutdiskussion 
ICAs hållbarhetsredovisning innehåller nästan fyra gånger så mycket material i sin redovisning jämfört 

med Axfoods. Trots tidigare nämnt i våra slutsatser så är det återigen värt att belysa att materialet från 

ICA har avgränsats kraftigt. Betydligt mer än vad Axfoods har gjort. Detta har kunnat komma att påverka 

resultatet av denna studie trots att vi strävat efter att välja ut likvärdigt material från företagen som gör 

båda företagen rättvisa.  

 

I analysen tog vi del av material som i princip var genomgående satta mål, tankar och aktiviteter som 

företagen har producerat. Vi uppfattade ICAs och Axfoods kommunikation som relativ enkelriktad. Med 

detta menar vi att de lade fokus på att skylta med det som ansågs vara positivt i deras riktning, och mindre 

av den negativa varan. ICA uppfattar vi som betydligt mer balanserad i sin externa kommunikation, då de 

hade avsnitt i sin hållbarhetsredovisning som behandlade risker & möjligheter för att upplysa intressenter 

eller samhället i stort att vissa förändringar kan ha negativ påverkan på ett affärsmässigt plan.  

 

Vår uppsats har inneburit och behandlat fenomenet corporate social responsibility, vilket har varit ett 

svårt begrepp att sätta fingret på. Ämnet i sig har visat sig vara betydligt mer komplext och svårdefinierat 

än vad vi till början trott. Begreppet har många olika definitioner, men sägs ändå ha blivit allt tydligare 

och rakare på senare år. Trots detta finns det fortfarande oklarheter kring fenomenets förhållningssätt. 

Detta innebär att företagen vi studerat kan ha haft en definition av begreppet som skiljer sig från vår egen. 

Fenomenet är relativt nytt och vi tror att begreppet är i ständig förändringsprocess, och att det är mer eller 

mindre samhällets normer och värderingar som sätter ribban för vad företagen bör ha i sin CSR-

kommunikation. Vår teoretiska referensram har hjälpt oss urskilja de olika beståndsdelarna som CSR-

begreppet innehar och som i sin tur hjälp oss att se hur företagen har kommunicerat sitt arbete. 
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5.3 Metodkritik 
Vi valde att förhålla oss till Carrolls pyramid of corporate social responsibility en modell som mycket väl 

kan skilja sig från andra definitioner av CSR-begreppet. Vi märkte att modellen hade brister som till 

exempel att motiven till filantropi kan variera, de kan vara såväl ekonomiska (sponsring av en 

organisation för att marknadsföra en produkt) som etiska (medverkan vid uppbyggnaden av rent vatten till 

människor i Uganda) och därmed måste det vara syftet som bestämmer vilken kategori som ska beaktas 

vid en analys. Vi håller med Fredriksson, att slutsatsen är att det saknas möjligheter att upprätthålla 

distinktionen mellan filantropi och övriga kategorier och att det är syftet med företagets aktivitet som får 

avgöra hur den ska definieras.232  

Som tidigare diskuterats har vi kartlagt under studien att det ännu inte finns en sluten definition av 

begreppet CSR, vilket i sin tur utgöra en risk när man ska forska inom detta ämne. 

 

Vi använde oss av hermeneutiken som metodologisk ansats vilket kan ha lett till att vår förförståelse och 

tolkning präglat materialet och resultatet. Hade studien genomförts utan förförståelse för ICA och Axfood 

och kontexten till dessa företag hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har präglats av tidsbegränsningar. På grund av detta har även materialet som analyserats 

behövt begränsas. För att få bästa resultat bör man ha möjlighet att studera båda företagens 

hållbarhetsredovisningar som helhet. Det hade även varit intressant att få möjlighet till intervjuer med 

kommunikation- eller CSR-ansvarig från respektive företag. Detta hade kunnat bidra med en djupare 

förståelse för företagens egna utgångspunkter och definitioner av begrepp som CSR. Med lite 

förändringar i den teoretiska referensramen hade studien även kunnat göras utifrån ett kvantitativt 

metodval för att kunna uppnå djupare förståelse för företagens kommunikation eller uppmärksamma 

andra aspekter i företagens kommunikationsarbete. Även andra källor till empiriskt material hade varit 

intressant för analys av företagens CSR-kommunikation och retorisk analys. Pressmeddelanden, 

reklamfilmer och personintervjuer är material som vi själva anser hade varit intressant att titta närmare på 

för att ge en bredare bild av företagen och deras kommunikation. Relevant för resultatet hade även varit 

att analysera material över en längre tidsperiod då det hade kunnat bidra till en tydligare utveckling och 

en mer övergripande förändring i företagens sätt att kommunicera.  

 

  

                                                
232 Magnus Fredriksson, 2008:58 
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7. Bilaga  
 

7.1 Analysmodell 
För att mäta skillnader i resultatet utgår vi från våra analysfrågor och vår teoretiska referensram. Vi 

intresserar oss för hur ICA/Axfood förändrat sitt CSR-arbete utifrån Carrolls modell. Riktar sig företagen 

in sig mer eller mindre på någon av byggstenarna än tidigare år? Har deras retoriska strategier förändrats, 

anspelar de mer på logos, ethos eller pathos gentemot tidigare år? Finns det några konkreta skillnader 

mellan ICA och Axfood utifrån dessa perspektiv?  

 

 

7.1.1 Analys av CSR  
 
Vilket budskap vill texten förmedla? 

 

Hur förmedlas detta budskap? 

 

Går detta att anknyta till The pyramid of CSR? 

 

Finns det något i texten som går att anknyta till legitimitetsteorin eller intressentteorin? 

 

7.1.2 Analys av retorik 
 

Ethos: Hur framställs budskapets avsändare?  

            Anspelar budskapet på talarens karaktär? 

 

Pathos: Hur försöker avsändaren påverka och anspela på mottagarens känslor? 

 

Logos: Hur anspelar avsändaren på mottagarens förnuft?  

            Hur använder sig avsändaren av logiska argument i form av fakta? 

 

Bilder: Används bilder eller bildspråk för att stärka dessa retoriska argument? 
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