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ABSTRACT	  
 
Titel: Krona för korna- En kvalitativ studie av tre organisationers stöd till de svenska 

mjölkbönderna ur ett CSR-perspektiv. 

Författare: Anneli Diaz & Madeleine Karlsson. 

Kurs,	  termin	  och	  år: C-uppsats, MK032G, 15hp, höstterminen 2015. 

Antal	  ord	  i	  uppsatsen: 14 270. 
 

Problemformulering	  och	  syfte: 

Den senaste tiden har frågan kring mjölkböndernas rådande situation fått mer 
uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet har i sin tur resulterat i att olika initiativ för att 
stödja mjölkproducenterna har uppstått. Bland annat det initiativ som genomförs av ICA 
tillsammans med LRF samt ett initiativ från Axfood. Med hjälp av ett Corporate Social 
Responsibility-perspektiv, vill vi i denna studie beskriva organisationernas övergripande 
arbete och initiativet, samt se hur dessa organisationer kommunicerat sina respektive 
initiativ. 
 
Syftet med studien är att utifrån ett sändar- och CSR-perspektiv beskriva några utvalda 
organisationers initiativ för att kommunikativt stödja mjölkbönderna. 
 

Metod	  och	  material:  

I studien har vi använt oss av en informantintervju med en mjölkproducent och totalt tre 
respondentintervjuer med representanter från ICA, LRF och Axfood. Vi har även valt 
att göra en kvalitativ innehållsanalys av undersidor från respektive organisations 
hemsida. 
 

Huvudresultat: 

De huvudsakliga resultaten i denna studie är att begreppet Corporate Social 
Responsibility uppfattas olika av de organisationer som medverkat i studien. Trots att 
CSR-perspektivets definitioner pekar på att organisationernas arbete för samhällsfrågor 
kan benämnas som CSR, valde vissa organisationer att avstå från begreppet. Initiativen 
genomfördes och kommunicerades på skilda sätt, men med det gemensamma målet att 
väcka medvetenhet och uppmuntra till handling. 
 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, samhällsansvar, kommunikation, 

mjölk.  
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1.	  PROBLEMBAKGRUND 

Det här kapitlet kommer att beröra en inledning, problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis kommer vi även att beskriva några avgränsningar som 

vi gjort i studien.  

1.1	  Inledning	  och	  problemformulering	  

Det finns argument för att den pågående globaliseringen och ett ökat engagemang hos 

konsumenter har skapat ett större intresse kring aktuella samhällsfrågor. Detta är 

någonting som kan ha resulterat i att fler organisationer upplever ett behov att visa sitt 

stöd i olika samhällsfrågor (Utting, 2005:380). En samhällsfråga som allmänheten 

engagerat sig för den senaste tiden är de ökade problem som de svenska mjölkbönderna 

möter. Nyhetsrapporter talar om hur importstopp i Ryssland i samband med ett överflöd 

av mejeriprodukter i Europa, sätter de svenska mjölkbönderna i en ekonomisk kris (TT, 

2015). Nyligen uppmärksammades även mjölkböndernas protester utanför riksdagen, då 

de krävde att politikerna skulle agera (Sveriges Radio, 2015). På flera håll har 

allmänheten visat stöd för mjölkbönderna; exempelvis har ett flertal mataffärer i landet 

hyllats på sociala medier tack vare att de byter ut mejeriprodukter med utländskt 

ursprung, till förmån för lokal- och svenskproducerade mejeriprodukter (Harrati, 2015; 

Dagens Industri, 2015). 

Det intresse som allmänheten visat för krisen kan i sin tur resulterat i att olika 

organisationer har valt att visa sitt stöd genom diverse initiativ. ICA tillsammans med 

LRF startade den 21:a september sitt initiativ Mjölkkronan (ICA, 2015 b), där de har 

höjt priset på varje 1 liters mjölkförpackning med en krona, som sedan ska gå direkt till 

mjölkbönderna (ICA, 2015 b; Lantbrukarnas Riksförbund, 2015). Den 1 oktober 

startade Axfood ett liknande initiativ där de själva skänker 1 krona per såld liter mjölk 

från deras eget varumärke Garant till mjölkbönderna (Axfood, 2015). Båda initiativen 

beskrivs som temporära lösningar som fokuserar på att ge bönderna en krona extra per 

liter mjölk (ICA, 2015 b; Axfood, 2015).  
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Initiativen har dock mottagit en del kritik. Mikael Larsson, representant från 

Livsmedelsarbetareförbundet i Arlas europeiska företagsråd, påstår att Mjölkronan är ett 

marknadsföringstrick för att minska fokus på handelns egen roll som inköpare, och 

istället försöka förändra kundens beteende (Brulin, 2015). Lydiah Wålsten från Timbro 

påstår att en extra krona per mjölkförpackning inte är lösningen på böndernas problem 

och böndernas utgifter istället bör sänkas. Hon påstår även att den största andelen mjölk 

inte går till matvarubutiken, utan köps in som ingrediens av organisationer som sedan 

använder den till produkter såsom kakor, bakverk eller liknande (Wålsten, 2015). 

Ett begrepp som ibland används för att beskriva en organisations vilja att skapa 

mervärde i samhället är Corporate Social Responsibility (CSR), även kallat en 

organisations samhällsansvar (Mårtenson, 2013:41). Det innebär att organisationen 

frivilligt genomför diverse aktiviteter för att stödja samhällsfrågor (Kotler & Lee, 

2005:3). Att organisationer väljer att engagera sig har dock inte alltid varit aktuellt. 

Tidigare har organisationer arbetat utan att ta hänsyn till att deras produktion och 

distribution kan påverka exempelvis miljön (Kotler, 2011:132). De senaste åren har allt 

fler människor visat ett större intresse huruvida organisationer arbetar med CSR eller 

inte (Lewis, 2003:358). Den ökade efterfrågan för ansvar från organisationens sida, kan 

vara en faktor som med tiden kom att utveckla fler teorier och strategier rörande CSR, 

ett perspektiv som vi valt att utgå ifrån i denna studie.  

Trots att många studier genomförts på CSR, dess användning, lönsamhet samt etik, 

råder det delade meningar om CSR som ett övergripande positivt eller negativt koncept. 

De positivt inställda påstår att CSR och företagets lönsamhet har ett samband och att det 

gör företaget mer medvetna om sin sociala roll i samhället (Chernev & Blair, 

2015:1421ff). De negativt inställda pekar istället på hur CSR inte alltid är lönsamt, har 

en brist på fasta riktlinjer och inte enbart har som avsikt att stödja det aktuella 

ändamålet, då organisationen ofta hoppas på någon typ av personlig vinning 

(Frankental, 2001:19ff; Prasad & Holzinger, 2013:1920). Kritik har även riktats på hur 

effektivt CSR faktiskt är, och vilka resultat CSR har på exempelvis vårt samhälle och 

klimat. Visser menar att företag idag arbetar alldeles för lite med CSR för att det 

faktiskt ska ge något genomslag och bidra till förändring (Visser, 2010:8). Vidare 

påpekar han att dagens företag generellt försöker vara “mindre dåliga företag” istället 

för att vara “bra företag” (Ibid.). Visserligen menar Visser att CSR kan förbättra 
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situationer i samhället på en Micro-nivå, men argumenterar för att CSR borde ha för 

avsikt att förbättra situationer och lösa problem i samhället i stort, fast organisationer i 

sig inte kan ses som ansvariga att lösa dessa (Visser, 2010:7f). 

I denna studie vill vi beskriva ICA, LRF och Axfoods initiativ, genom att använda 

oss av ett CSR-perspektiv. Vi har tänkt göra detta genom att applicera CSR-perspektivet 

på organisationernas beskrivning av deras övergripande arbete i samband med 

samhällsfrågor och kring Mjölkkronan, samt hur kommunikationen rörande 

Mjölkkronan ser ut på organisationernas respektive hemsidor. 

1.2	  Syfte 
Syftet med studien är att utifrån ett sändar- och CSR-perspektiv beskriva några utvalda 

organisationers initiativ för att kommunikativt stödja mjölkbönderna. 

1.3	  Frågeställningar 
• Hur beskriver representanter från ICA, LRF och Axfood organisationernas 

övergripande samhällsarbete? 

• Hur beskriver representanter från ICA, LRF och Axfood organisationernas 

kommunikativa arbete kring initiativet Mjölkkronan? 

• Hur kommunicerar ICA, LRF och Axfood sina initiativ för Mjölkkronan på sina 

respektive hemsidor? 

1.4	  Avgränsningar 
Vi har valt att göra en del avgränsningar i vår studie. Bland annat har ICA även valt att 

inkludera ost i sitt arbete med Mjölkkronan, något som vi valt att inte inkludera i vår 

studie. Vi ansåg även att vi inte bör jämföra hur mycket pengar som ICA och LRF 

respektive Axfood genererar genom sina olika initiativ, då vi vill ta avstånd från 

marknadsföring och den ekonomiska aspekten. Vi har även valt att inte jämföra de olika 

initiativen, eller försöka fastställa vilken organisation som kan ha genomfört det bättre 

än den andre. Vi har istället valt att snarare studera fenomenet ingående och presentera 

de olika organisationernas arbete kring initiativen ur ett CSR-perspektiv parallellt med 

varandra. 
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2.	  TEORI 
I det här kapitlet följer kortfattat de teoretiska utgångspunkter vi använt i vår studie, 

vilket grundas främst i Corporate Social Responsibility (CSR). 

2.1	  Corporate	  Social	  Responsibility	  (CSR) 
Corporate Social Responsibility, även kallat CSR eller en organisations samhällsansvar, 

är vanligtvis en typ av marknadskommunikation utan ett för organisationen 

vinstdrivande syfte (Dahlén & Lange, 2009:438f). Det innebär att organisationen driver 

sin verksamhet med ansvar och med mål att skapa värde utanför organisationen, alltså 

även för samhället och berörda intressenter (Mårtenson, 2013:41). Detta innefattar 

aktiviteter som organisationen genomför frivilligt för att visa sitt engagemang för 

samhällsfrågor (Kotler & Lee, 2005:3), Ett begrepp som kan uppstå vid tal om CSR är 

även CRM, eller Cause-Related Marketing. Detta avser en mer fokuserad kampanj, där 

företaget lovar att skänka en viss summa pengar per produkt som konsumenten köper 

(Tench & Yeomans, 2014:282). I denna studie skiljer vi inte på dessa två begrepp, utan 

tilltalar de båda med det mer övergripande begreppet CSR.  

Carroll beskriver en pyramidformad modell som innefattar fyra olika typer av CSR; 

ekonomisk, juridisk, etisk och filantropisk (Carroll, 1991:40). Den ekonomiska delen 

refererar till att företag och organisationer bör vara lönsamma och sträva efter att hålla 

en stark position, för att på så sätt förse samhället med sina varor och tjänster (Ibid.). 

Denna del placeras längst ner i pyramiden, då den ekonomiska biten är en förutsättning 

för övriga ovanstående delar (Carroll, 1991:41). Den juridiska delen handlar om att 

förhålla sig till och följa de lagar och bestämmelser som finns i samhället (Ibid.). 

Carroll påpekar även att trots att den juridiska delen ligger över den ekonomiska i 

pyramiden, är de väldigt lika i betydelse och båda behövs som en grundläggande del för 

en organisation (Ibid.). Nästa del i pyramiden är den etiska, i vilken Carroll beskriver att 

företag och organisationer bör följa och hålla sig uppdaterade kring de rådande etiska 

normer som uppkommer i samhället, samt förhålla sig på ett etiskt plan utöver de 

juridiska förpliktelser företaget har (Ibid.). Den fjärde och översta delen av pyramiden 

är den filantropiska delen, vilket betyder att företag bör agera på ett sätt som stödjer 

samhällets välfärd (Carroll, 1991:42). Enligt Carroll är skillnaden mellan etik och 

filantropi att det finns en önskan för att organisationer ska agera filantropiskt, men att 
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samhället inte kräver detta (Carroll, 1991:42). Avslutningsvis vill Carroll betona att de 

fyra delarna placerats som separata begrepp i pyramiden enbart för förtydligande, då de 

arbetar tillsammans som delar av en större helhet (Ibid.). 

Trots att ett CSR-initiativ oftast är riktat gentemot konsumenterna, kan det komma 

att stärka relationen till medarbetarna och öka deras engagemang, så länge dessa 

medarbetare är medvetna om det pågående CSR-initiativet (ter Hoeven & Verhoeven, 

2013). Bhattacharya, Korschun och Sen går i linje med detta genom att argumentera för 

att CSR-initiativ kan stärka relationen mellan en organisation och dess intressenter 

(Bhattachary, Korschun & Sen, 2009:263). Vidare bör även CSR-initiativ associeras 

med en samhällsfråga som allmänheten har en generell positiv attityd gentemot (Nan & 

Heo, 2013:65). Windell belyser att uppfattningen kring en organisations samhällsansvar 

har ökat väsentligt efter millennieskiftet. Detta visar sig bland annat genom att fler 

organisationer anställer experter inom området och att universitet har börjat undervisa 

inom CSR (Windell, 2012:12).  

För många organisationer kan CSR dock visa sig vara en utmaning, på grund av 

kraven på tillit, transparens och ansvar (Waddock & Googins, 2011:23). Vissa CSR-

arbeten innefattar komplexa relationer, stor mängd planering och samarbete (Waddock 

& Googins, 2011:24). Externa intressenter tror ofta att de som erbjuder tjänster och 

varor till organisationen är juridiskt bundna till dem, trots att det inte alltid fallet 

(Waddock & Googins, 2011:35). Organisationen förväntas hålla reda på att leverantörer 

och återförsäljare lever upp till samma standard som organisationen själv (Waddock & 

Googins, 2011:24). En annan svårighet är att allmänhetens förtroende gentemot företag 

har minskat, enligt Edelmans rapporteringar 2009, vilket gör det svårare för 

organisationer att arbeta med CSR, eftersom det inte alltid uppfattas som sanningsenligt 

(Waddock & Googins, 2011:26). Visser ställer sig även han kritiskt gentemot begreppet 

CSR och rekommenderar något som han kallar för “systematic CSR”. Det innebär att 

företagen ska formge sina strategier på ett sådant sätt som gynnar människor och miljö 

till största möjliga grad (Visser, 2010:9). 

2.2	  Integrerad	  kommunikation	  och	  CSR	  
Falkheimer och Heide menar att gränserna mellan de olika delarna i en organisations 

kommunikation är diffusa. Detta kan bland annat bero på att den interna 
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kommunikationen inte enbart är intern, utan även sträcker sig ut över den externa 

kommunikationen, på samma sätt som extern kommunikation i form av hemsidor och 

annonser når till de interna medarbetarna (Falkheimer & Heide, 2014:96). Den externa 

och interna kommunikation bör förmedla detsamma, då det är svårt att skapa ett 

framgångsrikt varumärke om medarbetarna inte är medvetna om vad varumärket står 

för, därför har begreppet integrerad kommunikation framstått (Ibid.). Inom CSR-

perspektivet, bör strategier rörande CSR implementeras både internt och extern inom 

organisationen. Internt behöver det tydligt kommuniceras varför CSR-arbetet ska 

genomföras och hur de praktiska förändringarna ska ske. I sin tur behöver CSR-

strategierna tydligt kommuniceras till externa intressenter, exempelvis konsumenterna 

(Borglund, 2012:262).  

 Dock är konsumenterna mer skeptiska idag än tidigare, vilket resulterat i att enstaka 

strategiska kommunikativa insatser inte räcker för att sända ett sammanhållet budskap 

till målgrupperna (Falkheimer & Heide, 2014:99). Det betyder alltså att organisationer 

bör sträva efter en mer integrerad kommunikation. Integrerad kommunikation tillåter 

kommunikatörer att sträcka sig över de traditionella gränserna och utforska 

marknadskommunikation såväl som marknadsföring (Falkheimer & Heide, 2014:100f). 

En del av kritiken som riktats mot integrerad kommunikation är att marknadsförare kan 

komma att ta över kommunikatörens arbete med hjälp av integrerad kommunikation 

(Falkheimer & Heide, 2014:101). Ytterligare kritik är även att detta synsätt kan ge oss 

en för enkel syn på mottagarna, att så länge organisationen har ett sammanhållet 

budskap kommer mottagarna att förstå det. För stort fokus sägs ligga på budskapets 

formulering och spridning (Falkheimer & Heide, 2014:103). Inom begreppet CSR talar 

Waddock och Googins om att kommunikationen kring CSR behöver vara bredare än 

tidigare och integreras med organisationens strategier (Waddock & Googins, 2011:38). 

Vidare påstår de att det behövs en effektiv och ärlig strategisk plan för att till fullo 

introducera CSR i organisationen. Den strategiska planen bör även ha som mål att 

uppnå ett sammanhängande budskap (Waddock & Googins, 2011:41).  

2.2.1	  Strategisk	  kommunikation	  och	  CSR	  	  
Falkheimer och Heide presenterar strategisk kommunikation som planeringen och 

genomförandet av olika kommunikationsaktiviteter riktat mot intressenter och samhället 
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i allmänhet, i strävan efter att nå organisationens övergripande mål (Falkheimer & 

Heide, 2014:89). Kotler et al. menar att den planering som innefattas av strategisk 

kommunikation är ett krav för alla typer av organisationer. Planering av 

kommunikationen kan ha många fördelar, såsom god förberedelse inför oväntade 

situationer (Kotler et al., 2008:128). Den strategiska processen innefattar ofta fyra olika 

stadier: analys, planering, verkställande och utvärdering (Kotler et al., 2008:128). Under 

området strategisk kommunikation finns många perspektiv och forskningsfält, och 

under början på 2000-talet kom strategisk kommunikation att kallas för ett 

samlingsbegrepp (Falkheimer & Heide, 2011:18f). Ett perspektiv inom strategisk 

kommunikation handlar om att organisationer bör vara medvetna om andra 

intressegrupper, exempelvis aktivister, medier och samhället (Alsem, 2007:6). Vidare 

menar Kotler et al. att organisationens mål bör förändras efter omvärlden (Kotler et al., 

2008:130f).  

 Strategiska planer för att hantera CSR är fortfarande under utveckling, det finns en 

brist på fasta modeller för hur CSR ska hanteras, även om det finns bra exempel på hur 

stora företag gjort tidigare (Borglund, 2012:236). Många organisationer arbetar med 

CSR utan att ha en förbestämd strategisk plan. Borglund anser dock att innan 

organisationer påbörjar ett arbete med CSR bör de utveckla en strategisk plan, vilket 

kan minska risken för misstag och resurser kan sparas (Borglund, 2012:237). Den 

strategiska kommunikationen är någonting som bör genomsyra hela organisationen och 

planeras med hjälp av ett helhetsperspektiv (Falkheimer & Heide, 2011:19).	  

2.2.2	  Marknadskommunikation	  	  
Marknadskommunikation är ett begrepp som har utvecklats till att bli allt viktigare på 

senare år (Mårtenson, 2013:19). Begreppet används bland annat för att beskriva arbetet 

med att bygga ett lockande varumärke, samt att skapa och upprätthålla kännedom kring 

det (Mårtenson, 2013:17f). I samband med marknadskommunikation nämns ofta en 

organisations kommunikation med sina mottagare (Mårtenson, 2013:20). Idag anses 

mottagare vara aktiva tolkare, som är värda att bygga relationer och föra dialoger med 

(Falkheimer & Heide, 2014:95). 

 Mottagarna påverkas dock inte enbart av organisationen, utan även information från 

samhället eller andra konsumenter. Samhällets påverkan kan vara i form av olika 
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kampanjer mot exempelvis konsumtion av tobak eller kritisk granskning genom olika 

TV-program eller tidningar (Mårtenson, 2013:19). Samtidigt har konsumenternas 

kommunikation med varandra frodats med hjälp av Internet, och med största 

sannolikhet är detta någonting som enbart kommer att växa i framtiden (Ibid.). 

Mottagarnas tillgång till information genom Internet har också höjt kraven på 

organisationerna, då de inte bara förväntas informera utan även ha en interaktiv 

tvåvägskommunikation (Waddock & Googins, 2011:33). Enligt Mårtenson är även de 

kanaler som oftast utnyttjas för marknadskommunikation hemsidor, reklam, sponsring 

och liknande (Mårtenson, 2013:20), varpå vi har valt att analysera organisationernas 

hemsidor. 

2.3	  Anseende	  och	  CSR	  
Tench och Yeomans menar att CSR kan verka positivt på en organisations anseende 

(Tench & Yeomans, 2014:53). Arendt och Brettel går i linje med detta då de menar att 

CSR kan komma att påverka en organisation. De påstår att inom tjänstinriktade 

organisationer kan CSR stärka förtroendet till organisationens prestationer, samt att 

CSR inom produktinriktade organisationer kan stärka anseendet och ge fördelar 

gentemot konkurrenterna (Arendt & Brettel, 2010:1483). 

 Vidare förklarar Tench och Yeomans att CSR kan gynna organisationer på lång sikt, 

istället för att vara något som enbart har kortsiktiga fördelar (Tench & Yeomans, 

2014:287). Enligt Lewis tar allt fler konsumenter hänsyn till eventuella CSR-initiativ 

innan de tar köpbeslut, därför vore det fördelaktigt för organisationer att ha detta i 

åtanke (Lewis, 2003:358f). CSR kan också påverka hur de anställda pratar om 

organisationen utanför arbetsplatsen, något som kan påverka hur organisationen 

uppfattas (Lewis, 2003:361). Lewis menar även att anställda som är medvetna om 

pågående CSR-arbeten och känner sig involverade kan tala mer positivt om 

organisationen (Lewis, 2003:362). 

Dahlén och Lange menar att CSR kan påverka mottagarens syn av organisationen 

positivt, men även negativt (Dahlén & Lange, 2009:465). Enligt dem påverkas synen av 

organisationen beroende på hur CSR-arbetet har utförts, vilket de exemplifierar genom 

varningstexter på förpackningar. De påstår att i de fall där texten placerades tydligt på 
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förpackningen fick konsumenterna en mer positiv bild av organisationen, jämfört med 

de fall där varningstexten placerats diskret (Dahlén & Lange, 2009:459f).  

2.3.1	  Varumärke	  och	  CSR	  	  
Falkheimer och Heide argumenterar för att det blir allt svårare för mottagaren att 

differentiera mellan olika varumärken, då vissa produkter kopieras och reproduceras 

bland konkurrenterna (Falkheimer & Heide, 2014:93). Även ökningen av olika 

kommunikationskanaler skapar en utmaning att nå de alltmer skeptiska mottagarna 

(Schultz, Antorini & Csaba, 2005:28). På grund av detta har intresset av att bygga ett 

starkt varumärke vuxit (Falkheimer & Heide, 2014:93). Det har även blivit vanligare att 

varumärket måste förmedla både funktionella och emotionella fördelar, varpå den 

emotionella är svårare för konkurrenterna att imitera (Mårtenson, 2013:88). Bergström 

betonar att de signaler en organisation skickar ut kring sitt varumärke kan manifestera 

sig i många olika former, vilket innefattar allt från medarbetare, till eventuella butiker 

och produktionen (Bergström, 2012:266). 

 I samband med begreppet CSR, påpekar Dahlén och Lange att valet av CSR-initiativ 

påverkar bilden av varumärket. De menar att organisationen helst bör stödja ett ändamål 

som enkelt kan kopplas till varumärket (Dahlén & Lange, 2009:462). Om CSR-

initiativet inte enkelt kan associeras med varumärket kan varumärket kännas otydlig och 

initiativet kan ses i ett negativt ljus (Ibid.). Dahlén och Lange belyser även att 

mottagandet av ett CSR-initiativ inte är simpelt, exempelvis påpekar de att initiativets 

kommunikation och utformning spelar stor roll för hur initiativet blir mottaget (Ibid.). 

 Nan och Heo resonerar kring hur viktigt det är att varumärket passar ihop med de 

CSR-relaterade kommunikationsaktiviteterna som organisationen genomför (Nan & 

Heo, 2013:64). De undersökningar som påstår att sambandet är viktigt får kritik av Nan 

och Heo, då de menar att det är svårt att separera effekterna från CSR-initiativet och 

organisationens övriga kommunikation (Nan & Heo, 2013:65). Nan och Heo ser istället 

ett samband mellan en organisations CSR-arbete och en mer positiv attityd gentemot 

varumärket. De kunde dock inte se någon större skillnad i attityd vare sig 

samhällsfrågan korrelerat med varumärket eller inte. Dock varnar dem för att deras 

undersökning var kortsiktig, och att ett CSR-initiativ som överensstämmer med 
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varumärket möjligtvis kan lämna ett längre intryck hos mottagaren (Nan & Heo, 

2013:70f).  

2.3.2	  Transparens	  och	  CSR	  
Eftersom denna studie använder begreppet CSR som ett hjälpmedel bör transparens 

nämnas, då detta nästintill är ett krav för god CSR (Nadesan, 2011:252). Florini 

definierar transparens som:  

“The degree in which information is available to outsiders that enables them to have an 
informed voice in decisions and/or to assess the decisions made by insiders.” 

– Florini, 2007:5  

 

Rätten till information kan nästan ses som en mänsklig rättighet, då en individs 

möjlighet att uttrycka sina åsikter kring samhällsfrågor minskar ifall de inte blivit 

korrekt informerade (Florini, 2007:3). Florini förklarar att allmänheten ser transparens 

som ett viktigt vapen i kampen mot korruption i organisationer och att det förhindrar 

chefer från att utföra arbete enbart för egen vinning (Florini, 2007:2). Nadesan stödjer 

detta genom att argumentera för att transparens kan ses som ett sätt att höja säkerheten 

för intressenterna (Nadesan, 2011:254). Dock får transparens även kritik i avseendet att 

organisationer är rädda för hur informationen kan komma att användas eller missbrukas 

av utomstående parter (Florini, 2007:3).  

 I diskussioner kring transparensens roll i samhället talas det ofta om volontär- 

kontra obligatorisk transparens, där den volontära transparensen handlar om en 

strukturerad och kontrollerad process som drivs av självutvalda medarbetare inom 

organisationen. Obligatorisk transparens införs å andra sidan på marknader, 

organisationer och/eller individer genom formella regeringsbeslut (Nadesan, 2011:254). 

Av dessa två, dominerar den volontära transparensen (Nadesan, 2011:252). I CSR-

sammanhang har de frivilliga initiativen också dominerat och ansetts vara normen, men 

utvecklingen går mot ett samhälle där högre krav ställs på öppen kommunikation kring 

vad organisationen har gjort gällande samhällsansvar (Borglund, 2012:261). Som en 

följd av detta har hållbarhetsrapporteringar ökat i Europa, såväl som kraven på högre 

transparens, speciellt från statligt ägda organisationer (Borglund, 2012:262). Dessa 

typer av hållbarhetsrapporteringar kan hjälpa organisationerna att påvisa att de är 
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medvetna om frågor som exempelvis klimatet eller arbetsvillkor, för att sedan visa hur 

de bemöter dessa. Vidare kan dessa typer av transparenta rapporter öka organisationens 

legitimitet i mottagarnas ögon, samt fastställa att organisationen delar samhällets 

värderingar (Borglund, 2012:262). Borglund påstår att denna utveckling gör det svårt 

för organisationer att inte kommunicera kring deras samhällsansvar, då det kan upplevas 

som att organisationen inte genomför något CSR-arbete alls (Ibid.). 

2.3.3	  Etik,	  ansvar	  och	  förtroende 

De Geer förklarar etik och moral som en diskussion kring vad som är det goda och rätta 

kontra det orättvisa eller onda. En vägvisning till att skilja på dessa är att moral är 

kopplat till en handling, medan etik benämner tänkandet kring vad som är den rätta 

handlingen (De Geer, 2012:65). De Geer belyser även hur vissa påstår att etik och 

ekonomi inte kan samspela, vilket han även argumenterar emot eftersom alla affärer 

bottnar i att inblandade håller avtal, betalar för de tjänster de mottagit och inte lurar sina 

konsumenter (De Geer, 2012:64). Han framhäver också etisk relativism, vilket innebär 

att olika situationer kan uppfattas olika. Vad som är gott och ont i en situation behöver 

inte vara detsamma i en annan. Enligt det relativa perspektivet beror alltså de etiska 

värdena på omständigheterna (De Geer, 2012:70). 

 Vidare presenterar De Geer olika värden som organisationer tar hänsyn till, bland 

annat ekonomiska, estetiska och etiska värden. Han menar att det är balansgången 

mellan dessa olika värden, speciellt de ekonomiska och etiska, ofta är en utmaning för 

organisationen i CSR-sammanhang (De Geer, 2012:69). Detta är även någonting 

Larsson diskuterar i frågan kring hur god etik uppnås. Han menar att det handlar om att 

hitta en kompromiss mellan organisationens behov och organisationens samhällsansvar 

(Larsson, 2014:49). Waddock och Googins påstår även att det som kommunicerats till 

intressenter och konsumenter bör grundas på de verkliga värderingarna inom företaget. 

Denna typ av förtroendebyggande kommunikation får inte enbart vara en ytlig 

kommunikationsaktivitet med dolda avsikter (Waddock & Googins, 2011:27). 

Bergström går i samma linje genom att argumentera för att organisationer bör 

kommunicera tydligt, konsekvent och förtroendeingivande i all kommunikation 

(Bergström, 2012:267).  
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 L’Etang, Lugo-Ocando och Ahmad argumenterar för att de strategiska 

kommunikationsavsikterna bakom CSR hotar den etiska aspekten, och att detta kan i sin 

tur försvaga trovärdigheten för CSR-initiativ. Slutligen menar de att motivationen 

bakom CSR-initiativ främst handlar om att skaffa förmåner för företaget inom 

kommunikation, relationer och rykte (L’Etang, Lugo-Ocando & Ahmad, 2011:170). 

Även Tench och Yeomans betonar faktumet att etik är något som bör tas hänsyn till i 

samband med CSR (Tench & Yeomans, 2014:61).  

2.4	  Kommunikativa	  element	  
Idag kombineras bilder oftast med antingen text, ljud eller musik, samt att det är allt 

ovanligare att finna bilder helt ensamma (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006:9). 

Melin förklarar att det finns både fördelar och nackdelar med att separera bild och text, 

men för att uppnå en effektiv kommunikation bör dessa integrera med varandra (Melin, 

2011:77). Det kan även hittas fler retoriska inslag då text och bild kombineras 

(Hansson, Karlsson & Nordström, 2006:58). 

 När författaren ska skriva sin text handlar det först om vad de vill förmedla med 

den. Ska texten vara underhållande, informativ eller inspirerande? Även om detta är 

någonting som författaren inte alltid reflekterar över innan texten skrivs, kan det synas i 

efterhand (Melin, 2011:12). Detta kan göras med hjälp av meningsuppbyggnad, 

utropstecken, versaler men även med olika grafiska element (Melin, 2011:14). När 

texter är mer genomtänkta och exempelvis samspelar med mottagarens intresse, 

ambitioner och förkunskaper, når textens budskap lättare till målgruppen (Ibid.).  

 Melin argumenterar för att texter kan komma att bli mer övertalande genom olika 

hjälpmedel såsom rubriker, fetstil och även grafiska element (Melin, 2011:19ff). Han 

menar att en väl formgiven text, med rubrik, ingress och mellanrubriker, har en större 

chans att bli förstådd och ihågkommen (Melin, 2011:35). Vidare menar Melin att 

grafiska element ska användas sparsamt, då vissa läsare kan uppfatta det som rörigt i 

samband med text (Melin, 2011:35f). 

 En bild i samband med en text kan öka dragningskraften för läsaren, även om denne 

i slutändan inte läser klart texten (Melin, 2011:36). Bilder kan även ha olika effekter 

beroende på hur de ser ut och vilken relevans de har till texten. Informativa 

illustrationer kräver mindre ansträngning från läsaren då de inser kopplingen mellan 
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text och bild snabbare. En mer irrelevant bild skapar frågor hos läsaren som denne 

måste ta tid att besvara genom att hitta någon typ av koppling (Melin, 2011:36f).  

2.4.1	  Semiotik	  
Saussures påstår att tecken innefattar två komponenter, uttryck och innehåll. Uttrycket 

är det som kan ses direkt, medan innehåll är den mening eller innebörd som kan kopplas 

till uttrycket (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006:10). Semiotiken kan appliceras på 

mer än enbart bilder, till exempel kan ordet “hus” ha ett uttryck och en innebörd. Ifall 

uttrycket ändras, exempelvis om vi översätter “hus” till ett annat språk, blir uttrycket 

annorlunda medan innehållet är densamma (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006:10).  

 Inom semiotiken talas det mycket om tecken och symboler. Ett exempel på detta 

kan vara vad olika färger förmedlar till mottagaren. Lindberg påstår att människor 

reagerar ungefär likadant på en rad färger, varav vitt anses lätt och expanderande, rött 

som livlig och nära, grönt som harmoniskt och förnuftfullt, gult som positivt och glatt 

samt blått som associeras med rationalitet och eftertänksamhet (Lindberg, 2006:73ff). 

Vidare påstår Lindberg att det finns många faktorer som påverkar uppfattningen av en 

bild. Han påstår att alla motiv i en bild kan ha en symbolisk funktion, samt att dessa får 

en mening med hjälp av kulturella och personliga associationer (Lindberg, 2006:113f). 

Vidare kan även sammanhanget som bilden presenteras i, bidra till dess tolkning. En 

bild med tillhörande musik kan uppfattas annorlunda än en bild med tillhörande rubrik, 

ingress och underrubriker (Lindberg, 2006:116). 

2.4.2	  Retorik	  
Begreppet retorik har vid många tillfällen beskrivits som en synonym till ordet övertala, 

där den som talar eller skriver, får över mottagarna på sin sida. Larsson poängterar 

dock, att moderna retorikforskare talar om retorik som en övertygande process. De 

beskriver retoriken som en ärlig dialog mellan två parter, där var sida får argumentera 

för sin sak. Den med bäst argument vinner sedan förtroendet hos den motsatte parten 

(Larsson, 2014:47). Det är vanligt att organisationers kommunikation är av en 

övertalande natur, därför har det uppstått flera krav angående en mer jämlik dialog. Idag 

är målet att de inblandade ska komma fram till en gemensam ståndpunkt i den aktuella 

frågan (Larsson, 2014:47).   
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3.	  METOD	  OCH	  MATERIAL 

I kapitlet behandlas de metoder vi har använt för att besvara våra frågeställningar. Vi 

beskriver även urval, och de metodproblem som vi stött på, samt en avslutande 

diskussion om validitet och intersubjektivitet. 

 

I studien har vi använt oss av två metoder; intervjuer och kvalitativa innehållsanalyser. 

Urvalet består av ICA och Axfood som båda arbetar med försäljning av livsmedel riktat 

mot privatpersoner. De har liknande initiativ för att stödja mjölkproducenterna, som 

introducerades vid ungefär samma tidpunkt. LRF valdes för att de samarbetar med ICA 

i mjölkkronan och har en viktig roll i genomförandet av initiativet.  

Vi har valt att genomföra en beskrivande studie, med ett fokus på 

sändarperspektivet, för att på så sätt avgränsa studien. Studien är just beskrivande då vi 

exempelvis undersöker hur kommunikationen gått till och vad de olika organisationerna 

har för avsikter med sina respektive initiativ (Esaiasson et al., 2012:36). Vi har även 

valt att kombinera två olika metoder, intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. Detta 

kan, enligt Repstad, ge oss en säkrare grund för vår tolkning av data (Repstad, 

2007:28f). Intervjuer med representanter från organisationerna i kombination med en 

kvalitativ innehållsanalys av kommunikationen på deras respektive hemsidor, ska 

förhoppningsvis ge oss en djupare förståelse för hur dessa organisationer uppfattar 

begreppet samhällsansvar samt kommunicerar kring Mjölkkronan. 

3.1	  Intervjuer 
Samtalsintervjuer genomfördes med representanter från ICA, LRF och Axfood. Vi 

valde även att utföra en informantintervju med en mjölkproducent, då vi på sätt även får 

bakgrundsinformation samt hens syn på mjölkkrisen och på de olika initiativen. Detta 

var någonting vi ansåg skulle ge oss en djupare insikt i ämnet, då en informant kan 

användas just för att skänka mer förståelse kring hur någonting fungerar (Esaiasson et 

al., 2012:227). Anledningen till att vi valde intervjuer, är för att de kan vara ett 

fördelaktigt metodval för att skapa sig förståelse kring hur någon uppfattar sin 

omgivning (Esaiasson et al., 2012:253). En ytterligare styrka med intervjuer är bland 
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annat att vi kan fånga in oväntade svar från respondenterna (Esaiasson et al., 2012:251), 

samt att vi har möjligheten att ställa följdfrågor (Esaiasson et al., 2012:265). Det är även 

viktigt att tänka på under en intervju att vara flexibel, då en stor del av syftet med 

metoden är att föra ett samtal (Larsson, 2010:66). Repstad betonar att samma frustration 

som kan uppstå då en respondent inte får svara som de vill på grund av en brist på 

svarskategorier i en enkät, inte får uppstå under en intervju (Repstad, 2007:85). Trots 

detta är det självklart viktigt att fortfarande vara strukturerad, för att på så sätt undvika 

att hamna på sidospår (Larsson, 2010:66). 

3.1.1	  Genomförande	  
Vi genomförde tre intervjuer med en respondent från vartdera företaget; ICA, LRF och 

Axfood. Utöver dessa valde vi även att utföra en informantintervju med en 

mjölkproducent, som vi ansåg kunde ge stöd till eventuella tolkningar. För att skapa den 

första kontakten till våra respondenter använde vi oss främst av e-post. Genom denna 

kontakt bestämde vi tid och datum för kommande telefonintervjuer. Innan de 

förbestämda intervjuerna skickade vi ännu ett mejl med kort information om 

bakgrunden till vår studie samt en sammanfattning kring vad frågorna skulle komma att 

handla om, detta för att ge respondenterna tid att förbereda sig. Denna övergripande 

information kunde sedan resultera i mer genomtänkta svar från deras sida (Repstad, 

2007:96). 

 I god tid innan intervjuerna skapade vi en intervjuguide (se bilaga 1-4) där vi 

utformade frågor med olika uppföljningsfrågor. Guiden skapades utifrån vårt syfte, våra 

frågeställningar samt teorin. Vi valde att inkludera uppföljningsfrågor för att ge oss 

själva en vägledning kring vad vi ville ha besvarat med varje huvudfråga (Repstad, 

2007:86). Vidare hade vi i åtanke att inte ställa tolkande frågor förrän i slutet av 

intervjun, då det kan leda till att respondentens svar fläckas av intervjuarens tolkningar 

(Esaiasson et al., 2012:265). Sist av allt i intervjun bör respondenten få frågan ifall hen 

känner att det finns något ytterligare att tillägga, för att på så sätt undvika att hen känner 

att något blev osagt (Repstad, 2007:101). 

 Intervjuguiden användes sedan för att de olika intervjuerna skulle likna varandra så 

mycket som möjligt, samt att detta system gjorde det lättare att se till att alla frågor blev 

besvarade. Intervjuerna genomfördes sedan över telefon med båda uppsatsskribenter 
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närvarande. Medan en av skribenterna förde samtalet, antecknade den andra skribenten 

och kontrollerade att intervjuguiden följdes samt att alla frågor blev besvarade. 

Telefonintervjun genomfördes med hjälp av högtalare på en telefon, samtidigt som 

samtalet spelades in via två datorer. Vi valde att spela in på mer än en enhet för att på så 

sätt minska risken för förlorat material ifall att den ena ljudupptagningen skulle bli 

dålig. Inspelningen skedde med samtycke från respondenten, som tillfrågades om detta 

var något de gick med på redan i början av intervjun. Efter de genomförda 

telefonintervjuerna transkriberades det inspelade materialet, för att lättare få en 

överblick av informationen och för att kunna analysera denna i textformat.  

 Anledningen till valet av telefonintervjuer, trots att intervjuer via telefon kan 

medföra vissa nackdelar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:39), var att vi inte hade 

möjlighet att ta oss personligen till de olika företagen på den tid som var utsatt för 

studien, under de tillfällen då respondenterna var tillgängliga. Telefonintervjuer sparar 

tid (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:43f), vilket var praktiskt då flera av våra 

respondenter var väldigt upptagna och var därför också svåra att få tag på. 

Telefonintervjuer kan även bli mer formella än intervjuer som sker öga mot öga, men i 

vårt fall ansåg vi att detta inte var ett problem då vi inte undersökte respondenternas 

personliga känslor och åsikter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:44).  

3.1.2	  Material	  och	  urval	  
Vårt urval är ett strategiskt urval, då vi har valt att intervjua representanter från 

företagen vars initiativ vi undersöker, exempelvis kommunikationsansvariga, 

avdelningschefer och pressansvariga. Vi har även intervjuat en mjölkproducent, som 

kan fungera som en representant för bönderna. Detta kallar Esaiasson et al. för “centralt 

placerade källor”, vilket de menar är de personer som inledningsvis uppfattas som de 

mest relevanta (Esaiasson et al., 2012:258). Vidare menar Esaiasson et al. att detta slags 

urval kan komma att kompletteras längre fram i arbetsprocessen, och att snöbollsurval 

är praktiskt i sådana situationer (Ibid.). 

 Vårt strategiska urval utfördes genom att vi med hjälp av Internet undersökte vilka 

personer som skulle kunna vara mest relevant för vår studie. Vi läste organisationernas 

hemsidor, sociala medier och eventuella artiklar som talade om organisationerna. 

Genom detta vi hittade de namn som uppstod främst i samband med initiativet eller de 
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namn som var kopplade till organisationernas kommunikation. De namn som dök upp 

för de olika organisationerna var: Claes Salomonsson från Axfood, Ola Fernvall från 

ICA och Linda Segerblad från LRF. Vi valde att etablera den första kontakten genom e-

post, varpå vi skickade ett mejl till var och en av de strategiskt utvalda respondenterna. 

Dessa meddelanden innefattade en presentation av oss själva, information kring vår 

studie och en förfrågan om möjlighet för en intervju. Esaiasson et al. menar att den 

första kontakten bör vara genom brev, och innehålla information kring undersökningen 

och vilka som står bakom den (Esaiasson et al., 267:2012). Eftersom att brev kan vara 

mera tidskrävande, valde vi istället att skicka e-post med samma typ av information.  

 Vi fick svar och bestämde tid för intervju med Claes Salomonsson samma dag. De 

två andra respondenterna svarade inte, varpå vi började kontakta andra tänkbara 

respondenter inom ICA och LRF. Vi ringde till ett flertal personer inom ICA, bland 

annat Emelie Ericson som är presschef på ICA. Hon dirigerade oss till Ola Fernvall, gav 

oss hans telefonnummer samt gav oss en exakt tid att ringa Fernvall för en intervju. 

 När Linda Segerblad inte svarade för LRFs del kontaktade vi Anna von Corswant, 

presschef på LRF. Sedan skickade hon oss vidare till Lennart Nilsson, ansvarig för 

avdelningen för Livsmedelsföretagande & branscher, eftersom han, enligt von 

Corswant, visste mest om initiativet Mjölkkronan. Nilsson gick med på att besvara delar 

av vår intervju, men vidarebefordrade de mer kommunikativa frågorna till Linda 

Segerblad, vårt första strategiska urval. Linda Segerblad svarade sedan på dessa frågor, 

men gick enbart med på att svara genom mejl. Detta resulterade i att vi slutligen har 

strategiskt utvalda respondenter från Axfood, ICA och LRF, med ett kompletterande 

snöbollsurval för LRF.  

Mjölkproducenten Bengt Granqvist kontaktades via e-post, efter att vi hört honom i 

en radiointervju. Vi ansåg därför att han skulle vara lysande för en informantintervju, då 

han dels var en mjölkproducent, men även verkade insatt i mjölkkrisen och i situationen 

i stort, samt att han var villig att intervjuas vid andra tillfällen. Granqvist svarade 

snabbt, och tackade ja till en intervju, vilket gör även honom till ett strategiskt urval. 

3.1.3	  Metodproblem	  
Vi hade i åtanke att intervju som metod är väldigt individualiserad och svårare att 

generalisera, att en intervju koncentrerar alldeles för mycket på personliga åsikter 
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(Repstad, 2007:83). Vi har varit medvetna kring intervjueffekten, där den som 

intervjuar kan komma att påverka eventuella svar som de får under intervjun och därför 

kan svaren bli olika beroende på vem som intervjuar (Esaiasson et al., 2012:267).  

Ett metodproblem vi fick, kan anses vara den process vi genomgick för att få 

kontakt med representanter från de olika organisationerna, då detta i vissa fall tog lång 

tid och ibland utan resultat eller svar. Även om vi fick kontakt med de strategiskt 

utvalda respondenterna, fick vi i några fall ta en längre omväg för att etablera denna 

kontakt, varpå vissa omvägar ledde oss till en återvändsgränd. Vi bemötte problemet 

genom att fortsätta söka kontakt med medlemmar från organisationerna, och på detta 

sätt lyckades vi kontakta de som inte var lika upptagna och kunde svara på våra samtal 

och mejl. Dessa personer kunde i sin tur, internt kontakta de strategiskt utvalda 

respondenterna och dirigera dem till oss.  

Under intervjun med LRF föredrog respondenten att enbart svara på några frågor 

direkt i intervjun, och sedan vidarebefordra kommunikationsfrågorna till en kollega, 

som sedan svarade oss via e-post. Svar via e-post är inte ideal, men vi ansåg att då svar 

via e-post var den lösning som fanns tillgänglig, var det en bättre lösning än att få ett 

bortfall på våra centrala frågor om kommunikationen kring initiativet Mjölkkronan. 

3.2	  Kvalitativ	  innehållsanalys 
Vi valde även att göra en kvalitativ innehållsanalys, där vi analyserade två undersidor 

från respektive organisations hemsida. Genom att göra en innehållsanalys ämnade vi 

därför att besvara hur de olika initiativen kommunicerades från sändaren.  

I innehållsanalysen innefattade vi både text och bild, för att sedan kunna analysera 

helheten. För analysen av text inspirerades vi av kvalitativ textanalys, som går ut på att 

genom en noggrann läsning av delarna, helheten och kontexten, skapas en bild av 

innehållet (Esaiasson et al., 2012:210). En anledning till att välja just den kvalitativa 

innehållsanalysen framför den kvantitativa, är att kärnan i texten ibland enbart kan 

återfinnas mellan raderna och framgår först efter en mer noggrann inläsning (Ibid.). 

Tolkningen är en central del inom den kvalitativa textanalysen, och handlar kort om att 

förstå innehållet i en text gentemot frågeställningarna (Esaiasson et al., 2012:221). 

Vanligt förekommande för innehållsanalysen inom samhällsvetenskapen är alltså att 

studera vad en text säger, samt vilken ton det sägs i (Boréus & Bergström, 2012:51). 
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Enligt Boréus och Bergström är det även vanligt att undersöka ifall texten är vinklad 

(positiv/neutral/negativ), vilken syn texten har (objektiv/saklig/opartisk), vilket kan 

utläsas bland annat utifrån ordvalen i texten (Boréus & Bergström, 2012:53).  

Förutom texten, kan även bilder och illustrationer påverka tolkningen, och Björkvall 

menar att ett fokus på enbart den språkliga aspekten kan begränsa förståelsen utav 

helheten (Björkvall, 2012:307). Då texter innehåller många gånger även visuella 

element såväl som text krävs ofta en analys av båda (Björkvall, 2012:311). Inom 

begreppet visuell text samlas både bilder och illustrationer, samt skriftspråket, som 

Björkvall argumenterar för är visuell, speciellt jämfört med talet som är språkets andra 

uttrycksform (Björkvall, 2012:310). I analyser av bilder, har exempelvis frågor kring 

bilders placering i texten eller komposition en betydelsefull roll, och är något som sedan 

kan ligga till grund för djupare analytiska frågor (Björkvall, 2012:312). Därför har vi 

valt att även inkludera element från en bildanalys med semiotiska inslag i vår 

innehållsanalys. 

3.2.1	  Genomförande	  
Vi valde att analysera de olika företagens hemsidor, för att på så sätt se hur de 

kommunicerade kring sina olika initiativ. Vi började med att undersöka vilket material 

det fanns på de olika företagens hemsidor, och valde ut några undersidor från varje 

företag. Detta på grund av att vi ville undersöka hur jämlikt mängden material som 

fanns var, så att vi kunde ställa materialet från de olika organisationerna mot varandra 

på så lika villkor som möjligt. 

 Analysguiden (se bilaga 5) skapades genom att vi utformade frågorna att först 

behandla text och bild separat, med frågor som berörde både uttryck och innehåll. 

Sedan valde vi att analysera helheten av text och bild och hur dessa samspelade. Till en 

början funderade vi på att enbart analysera texten, men då vi beslutade oss för att arbeta 

med organisationernas hemsidor, valde vi att även inkludera bilder. Vi ansåg att genom 

att inkludera dessa, kunde vi få en bättre bild av innehållets helhet. När guiden för 

innehållsanalysen var slutförd, analyserade båda uppsatsskribenterna materialet 

gemensamt.  
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3.2.2	  Material	  och	  urval 
Till den kvalitativa textanalysen har vi analyserat hur de olika organisationerna har 

kommunicerat kring sina initiativ på deras respektive hemsidor. Vi har ett strategiskt 

urval, då vi valt ut delar av hemsidorna som vi ansåg relevanta för vår studie.  

 Eftersom de olika organisationerna till synes hade en viss skillnad på mängden 

material som berörde initiativet, ansåg vi att materialet borde anpassas för att ligga på 

samma nivå. Detta gjordes för att analysen inte skulle bli för stor och svår att genomföra 

inom vår tidsram, men även för att skapa jämställdhet mellan enheterna vi undersökte. 

Vid en första anblick av informationen från organisationerna kunde vi bland annat se att 

de olika organisationerna även hade olika mycket information på bland annat deras 

sociala medier, förpackningar och i butik, och att en gemensam faktor för 

organisationerna var deras hemsidor. På grund av detta beslutade vi oss för att börja 

med att djupare undersöka de utvalda organisationernas hemsidor, för att se hur pass 

mycket information vi kunde hitta kring initiativet. Detta genomfördes under ungefär 

samma tidsperiod för att fastställa jämlikheten. Vi upptäckte snart att ICA hade två 

undersidor som direkt berörde Mjölkkronan, vilket även gällde Axfood. Dock hade LRF 

en mängd undersidor som berörde initiativet, varpå vi med detta i åtanke valde de två 

undersidor vi ansåg mest relevanta på LRFs hemsida, alltså de som talade om 

Mjölkkronan och samarbetet mer ingående, samt de som var publicerade närmast 

starten av initiativet.  

 Vi valde att inte analysera helheten av en undersida, och inkludera allt från menyer 

och länkar, till tonplattor och färger, då vi insåg att detta skulle vara irrelevant för vår 

studie. Våra frågeställningar nämner inte hur organisationerna kommunicerar sitt 

varumärke i allmänhet, utan snarare hur de kommunicerar kring initiativet och hur detta 

kan komma att påverka organisationens anseende. Därför ansåg vi att frågeställningarna 

skulle kunna besvaras med enbart den utvalda texten som handlade om initiativet och 

dess relaterade grafiska element såsom bilder eller symboler. 

3.2.3	  Metodproblem	  
Då den litteratur som finns att hitta kring innehållsanalys kan ses som mer allmänt 

hållen, behövde vi själva utforma en guide för att metoden skulle fungera till ett digitalt 

medium. På grund av detta kunde vi anses ha en brist på några tydliga riktlinjer kring 
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hur just vår innehållsanalys skulle utformas. Vi valde att angripa detta genom att söka 

och läsa igenom andra studier där innehållsanalyser hade genomförts på digitalt 

material. Genom att samla ihop denna information kring hur en analys av en hemsida 

kan gå till, samt hur bild och text tillsammans kan studeras, kunde vi utforma en 

anpassad version för vår studie.  

Slutligen kan den tolkande aspekten av en innehållsanalys anses mindre replikerbar. 

Därför hade vi i åtanke att vid analys av innehållet försöka vara så objektiva som 

möjligt. En analytiker kan fritt välja vilka tecken som de finner intressanta för studien, 

men tankeprocessen ska tydligt redovisas och resultaten ska vara motiverade (Hansson, 

Karlsson & Nordström, 2006:15).  

3.3	  Validitet	  och	  intersubjektivitet 
Esaiasson et al. menar att validitet är huruvida någon faktiskt undersöker det som de 

ämnar undersöka (Esaiasson et al., 2012:57). Vi har därför försökt att uppnå en högre 

validitet, genom att utveckla våra intervjuguider och analysschemat till den kvalitativa 

innehållsanalysen till att besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

Intersubjektivitet betyder att en studie kan göras oberoende av vilken forskare som 

utför den (Esaiasson et al., 2012:25). Vidare menar Esaiasson et al. att transparens och 

intersubjektivitet går hand i hand (Ibid.). Därför har vi strävat efter att hålla studien så 

genomskinlig och öppen som möjligt, exempelvis genom att vi bifogat våra 

intervjumallar och analysguide.  
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4.	  EMPIRISK	  BAKGRUND 

I följande kapitel presenteras den empiriska bakgrund som kan finnas kring de 

organisationer vi använt oss av i vår studie, samt en empirisk bakgrund till initiativet 

Mjölkkronan.  

4.1	  ICA 
År 1917 grundade Hakon Swensson Hakonbolaget, den grossiströrelse som senare 

skulle komma att utvecklas till dagens ICA. ICA bildades år 1938, då fyra 

inköpscentraler i Sverige, bland annat Hakonbolaget, slogs samman. 1972 blev ICA en 

sammanhållen koncern, och 2013 bytte de namn till ICA Gruppen, då ICA och Hakon 

Invest slogs samman. Idén till ICA grundar sig i att enskilda handlare både äger och 

driver sina affärer, men kan samtidigt samverka kring exempelvis inköp och logistik 

(ICA Gruppen, 2015). 

4.2	  Lantbrukarnas	  Riksförbund	  (LRF) 
Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) och Lantbruksförbundet slogs ihop år 1971, 

och bildade därmed LRF (Lantbrukarnas Riksförbund, u.å. a). RLF bildades 1929 och 

fungerade som böndernas motsvarighet till ett fackförbund. Lantbruksförbundet var en 

intresseorganisation för bondeägda kooperativa föreningar, som bildades år 1917 

(Ibid.). Idag har LRF kring 172 000 medlemmar, och LRF hjälper till att utveckla de så 

kallade “gröna näringarna” i Sverige, vilket innefattar exempelvis skogs- och jordbruk 

(Lantbrukarnas Riksförbund, u.å. b). 

4.3	  Axfood 
År 2000 bildades Axfood AB genom en sammanslagning av D&D Dagligvaror, 

Hemköp, Spar Sverige, Spar Finland och Spar Inn Snabbgross (Axfood, u.å.). Sedan 

dess har Axfood arbetat med dagvaruhandel genom dels egenägda kedjor, som Hemköp 

och Willys, men även genom handlarägda butiker såsom Handlar’n och Tempo (Ibid.). 

År 2003 lanseras egna märkesvaror för Willys och Hemköp, och 2008 introduceras det 

egna märket Garants ekologiska varor, varpå rättvisa märket Aware lanseras året därpå 

(Ibid.).  
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4.4	  Mjölkkronan 
Mjölkkronan är ett initiativ från ICA och LRF, till förmån för de svenska mjölkbönder 

som just nu möter ekonomiska svårigheter (ICA, 2015 b). Genom att höja priset på 

mjölken för 1 literförpackningarna samt för hårdosten med en krona, menar ICA och 

LRF att detta kan hjälpa de svenska mjölkbönderna kortsiktigt (ICA, 2015 a). I ICA-

butikerna kommuniceras initiativet genom skyltning med texter såsom ”Tillsammans 

fyller vi glasen” och ”Halvfullt räcker inte” (Lantbrukarnas Riksförbund, 2015). I 

butikerna finns även speciella kuponger att använda, ifall konsumenten vill avstå från 

att betala den extra enkronan för mjölken (ICA, 2015 a; Lantbrukarnas Riksförbund, 

2015). Initiativet pågår från den 21:a september 2015 och sedan sex månader framåt 

(ICA, 2015 b). Som en bas skänker ICA även 25 miljoner kronor extra till initiativet 

(Ibid.). 

 Axfood har ett liknande initiativ vilket pågår i tre månader; från den 1:a oktober 

2015 till årsskiftet, och gäller mjölken från Axfoods egna märke Garant (Axfood, 

2015). Till skillnad från ICA och LRF:s initiativ, kommer enkronan att betalas av 

Axfood, och därför kommer priset på mjölken inte att höjas för konsumenten (Ibid.). 

Axfood menar att de gör detta som en akut och kortsiktig åtgärd för att ge sitt stöd till 

de svenska mjölkbönderna (Ibid.). 
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5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
I detta kapitel följer resultatet av det material vi samlat in från våra intervjuer och 

innehållsanalyser. I det här kapitlet inkluderas även en analys av resultaten. 

5.1	  Organisationernas	  övergripande	  arbetet	  med	  CSR.	  
Vi uppfattade olika attityder från våra respondenter gentemot begreppet CSR. När vi 

frågade ICA kring deras övergripande arbete med samhällsansvar så svarade Ola 

Fernvall att de hellre benämnde det som “hållbarhet”. Samtidigt uttryckte Fernvall, att 

det är nästan omöjligt för organisationer idag att inte arbeta med samhällsansvar. LRF 

ville inte heller kalla deras arbete för CSR, samtidigt som de påstod att allt de gör ändå 

är CSR. Axfood väljer att använda begreppet flitigt under intervjun. Att de tre 

organisationerna hade olika syn på begreppet kan ses som mindre förvånande, då det 

inte finns någon riktig guide för organisationer att förhålla sig till när det kommer till att 

definiera vad som är CSR och hur man genomför det (Borglund, 2012:236). Ännu ett 

exempel på hur begreppet CSR kan uppfattas olika, kommer från teorin, där Dahlén och 

Lange påstår att till och med varningstexter på förpackningar är en form av CSR 

(Dahlén & Lange, 2009:259f). Samtidigt påstår Carroll med hjälp av sin pyramidmodell 

att CSR kan innebära att en organisation helt enkelt förser samhället med varor och 

tjänster, samt förhåller sig till rådande lagar och bestämmelser (Carroll, 1991:40f). 

ICAs representant Ola Fernvall väljer att beskriva deras arbete med hjälp av termen 

“hållbarhet”. Han menar att ICA vill stödja konsumenternas hållbara val och att de ofta 

pratar om ett hållbarhetsperspektiv, där de vill förse konsumenten med råd och 

information. Vidare förklarar Fernvall att de utnyttjar termen “nudging”, där de försöker 

“putta”, eller påverka, konsumenten till att göra ett, i ICAs fall, mer hållbart val. 
 

“Ja, dels vill vi ju öka medvetenheten, om fördelarna med svenska produkter, svenska 
mejeriprodukter generellt... ” 

– Ola Fernvall, ICA 
 

Fernvall betonar även att det är svårt för dagens organisationer att undgå arbetet med 

ansvarsfrågor. I och med att kraven på transparens har ökat i dagens samhälle leder det 

till att organisationer till hög mån inte kan undvika genomförande av CSR och 

kommunikationen kring den (Borglund, 2012:262).  
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 Segerblad, kommunikationschef på LRF, förklarar att LRF inte har någon utformad 

CSR-strategi, samtidigt som hon påstår att allt det de arbetar med kan ses som CSR, då 

lantbruket och omsorgen för djur och natur kan ses som en samhällsnytta i sig. 
 

“LRFs viktigaste bidrag är därför att öka förståelsen för vad som krävs för att all den här 
nyttan ska realiseras och vi kan gå mot ett mer hållbart samhälle.” 

– Linda Segerblad, LRF 

 

Waddock och Googins beskriver att synen kring CSR idag är bredare, samt att CSR bör 

vara en del av organisationens övergripande strategier (Waddock & Googins, 2011:38). 

Det kan anses att LRF går i linje med denna breda syn, då de säger sig arbeta med CSR 

samtidigt som de inte har en specifik strategi rörande CSR-arbetet. Enligt Waddock och 

Googins behövs ändå en utformad plan för enbart CSR (Waddock & Googins, 

2011:41). Någonting som LRF i det här fallet påstår att de inte har.  

 Segerblad från LRF belyser också att deras främsta ansikten utåt är svenska bönder, 

odlare och familjeskogsbrukare. LRF vill presentera medlemmarnas kunskaper, 

erfarenheter, produkter och tjänster med målsättningen att behålla en personlig och 

förtroendeingivande ton i kommunikationen. Att skapa en förtroendebyggande 

kommunikation djupt inrotat i organisationens riktiga värderingar rekommenderas av 

Waddock och Googins, då det annars kan uppfattas som att organisationen har dolda 

avsikter (Waddock & Googins, 2011:27). LRF kan anses följa denna rekommendation, 

då Segerblad vidare förklarar att allt LRF gör, även i kommunikationsväg, ska bygga på 

gediken fakta. Detta innebär att de lyfter fördelarna med lantbruk, men även belyser det 

som kan komma att krävas av politiker och samhället i allmänhet. 

 Salomonsson, presschef hos Axfood, var benägen att berätta om de olika åtgärder 

som Axfood tar för att visa på sitt samhällsansvar. Han gick in i detalj kring en 

uppförandekod som är grunden till alla beslut som tas i vardagen inom Axfood. Denna 

kod berör allt från miljö till människor till samhället i stort. Det är även någonting som 

alla Axfoods leverantörer ska följa. Axfood genomför sociala inspektioner för att 

undersöka om uppförandekoden följs, samt att leverantörerna lever upp till FN- och 

ELO-konventionen. Denna kontroll av leverantörer är något som Waddock och Googins 
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hävdar att de externa intressenterna förväntar sig, även om organisationerna ur ett 

juridiskt perspektiv inte måste göra detta (Waddock & Googins, 2011:24ff). 

 LRF förklarar att de har samarbetat med ICA sedan 2014, varpå deras målsättningar 

med detta arbete har varit att kommunicera fördelarna med svensk mat till de som 

handlar hos ICA. Genom detta vill de försöka öka efterfrågan för svenska produkter, 

samtidigt som de förser konsumenterna med ett större utbud av svenska varor i ICA 

butikerna. Segerblad betonar även att när det kommer till kommunikationen som ges till 

de egna medlemmarna, är målet att vara tydliga med vad LRF är, gör, tycker och 

erbjuder. I likhet med detta menar Bergström, att all kommunikation inom 

organisationen bör vara tydlig, konsekvent och sammanhängande (Bergström, 

2012:267). Även Falkheimer och Heide befinner sig i samma spår, då de hävdar att det 

är svårare att upprätthålla ett starkt varumärke om de interna intressenterna inte är 

medvetna om vad organisationen faktiskt står för (Falkheimer & Heide, 2014:96). Detta 

kan tyda på att LRF, genom att förmedla ett genomgående budskap både till sina 

medlemmar såsom de externa intressenterna, eftersträvar en integrerad kommunikation. 

 Vidare förklarar Nilsson att ICA bytt ut ett flertal utav sina importerade produkter 

under ICAs eget varumärke till förmån för svenskproducerat. Detta har enligt Nilsson 

gynnat ICA ekonomiskt och i sin tur även LRFs medlemmar. Någonting som inom 

etiken kan ifrågasättas, då etik och ekonomi påstås vara inkompatibla (De Geer, 

2012:69). Samtidigt menar Larsson att god etik handlar om att finna en gemensam 

grund där både organisationens och samhällets behov bemöts (Larsson, 2014:49). 

 Vidare förklarar Salomonsson andra typer av initiativ som Axfood genomfört, 

exempelvis säljer Hemköp enbart ekologiska bananer och sedan fem år tillbaka valde 

Axfood att sluta sälja rödlistad fisk. Salomonsson berättar att detta kom att påverka 

organisationens lönsamhet negativt, men att organisationen tror på långsiktighet.  

 

“Så vi vågade fatta beslut, och det är klart det påverkar företaget, försäljningen, vi tappar ju 
försäljning men vi tror på långsiktighet, och nu har tiden hunnit ifatt oss. I dessa dagar när 
alla pratar om hållbarhet och miljö på ett helt annat sätt.” 

– Claes Salomonsson, Axfood 
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Detta är ett uttalande som går i linje med Tench och Yeomans påstående att arbete kring 

samhällsansvar kan gynna en organisation på lång sikt (Tench & Yeomans, 2014:287). 

Förutom detta satsar Axfood även på mångfald och jämställdhet. 2020 ska 20 procent 

av alla anställda inom Axfood ha en internationell bakgrund samt att könsfördelningen 

inom organisationen alltid bör ligga kring 40 procent av det ena och 60 procent av det 

andra. 

 Falkheimer och Heide menar att organisationen bör sända ett sammanhållet budskap 

genomgående i organisationen, och inte enbart med hjälp av ett fåtal initiativ, för att 

budskapet ska uppfattas som sanningsenligt (Falkheimer & Heide, 2014:99). Att 

Axfood övergripande arbetar med flera olika initiativ med målet att värna om samhället, 

kan därmed skapa ett mer sammanhållet budskap samt öka förtroendet för Axfoods 

avsikter. 

5.2	  Organisationernas	  kommunikativa	  arbete	  kring	  Mjölkkronan	  
De tre organisationerna visade kunskap kring omständigheterna för den rådande 

mjölkkrisen. Samtliga nämnde att det just nu producerats ett överskott av mjölk inom 

EU, och att en stor del av mjölken inte säljs som konsumtionsmjölk, utan även i andra 

typer av matvaror. Inom strategisk kommunikation finns perspektiv som talar för att 

organisationen bör vara medveten kring flera olika externa intressegrupper, såsom 

medier och samhället (Alsem, 2007:6). Det kan därmed anses att samtliga 

organisationer som är inblandade i Mjölkkronan valt att anpassa sig utefter omvärldens 

åsikter och förväntningar, någonting Kotler et al. menar att en organisation bör göra 

(Kotler et al., 2008:130f).  

 

“... vi kände till slut att någon måste göra någonting, och även om inte vi har orsakat den här 
krisen, så kände vi att för oss är det viktigt att det finns kvar en livsmedelsproduktion och 
mjölkproduktion i Sverige. Och vi börjar känna att det är risk för, eller vi ser att det är väldigt 
många bönder som lägger ner, slås ut, och att det börjar bli kritiskt och risk för att vi inte 
kommer att ha en mjölkproduktion i Sverige längre om det här fortsätter.” 

– Ola Fernvall, ICA 

 

Fernvall beskriver ICAs initiativ för mjölken som en akut krishantering för att mildra 

situationen tillfälligt. De bestämde sig för att genomföra initiativet Mjölkkronan, för att 
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ge mjölkbönderna en tillfällig lindring. Att ICA agerar fastän de inte är juridiskt bundna 

att göra det, kan ses som något som går i linje med den filantropiska nivån av Carrolls 

CSR-pyramid. Denna nivå beskriver en organisations vilja att utföra CSR-arbeten trots 

att det inte finns ett krav på att organisationen ska ta ansvar (Carroll, 1991:42). Samtliga 

tre organisationer går vidare med att påpeka att det är en politisk fråga och att det är 

politikernas ansvar att förändra den rådande situationen med mjölkbönderna och krisen.  

Segerblad från LRF väljer att även belysa samhället i stort som en aspekt av 

mjölkkrisen. Hon menar att mottagarna har blivit mer medvetna om att svenska folket 

bör värna om de svenska bönderna. Även den allmänna kunskapen kring 

svenskproducerad mat har ökat, Segerblad nämner de 167 000 människor som skrev 

under för bättre villkor för mjölkproducenterna, samt studier som påstår att 9 av 10 

svenskar vill ha svensk mjölk och att 7 av 10 svenskar har högt förtroende för landets 

mjölkproducenter. Hon argumenterar dock för att fler intressenter behöver göra de val 

som krävs för en verklig förändring. 
 

“Fler behöver gå från ord till handling om vi ska ha ett livskraftigt lantbruk i Sverige.” 

– Linda Segerblad, LRF 

 

Ovanstående citat kan vara ett exempel på den skillnad De Geer presenterar mellan etik 

och moral. Han menar att etik är kopplat till reflektioner om vad som är det rätta medan 

moral handlar om att utagera den handling som anses vara etiskt korrekt (De Geer, 

2012:65). Detta kan tyda på, att LRF strävar efter att uppmuntra sina mottagare till att 

handla etiskt korrekt, alltså moraliskt. Segerblad presenterar också den grupp som visar 

sig ointresserade av lantbruksrelaterade frågor. Denna innefattar, enligt LRF, människor 

bosatta i städer, som möjligtvis inte kan relatera till behoven som finns på landsbygden. 

En annan del av denna grupp som Segerblad benämner är vegetarianer. Hon beskriver 

att deras bidrag till debatter i olika typer av medier kan inge en negativ uppfattning 

kring hur bönderna tar hand om sina djur och om naturen. Detta kan återkopplas till 

teorierna kring etik, då De Geer menar att etik är relativ, där det som är av etiskt värde 

berörs av omständigheterna. Någonting som kan anses som positivt i en situation kan 

uppfattas som negativ i en annan (De Geer, 2012:70). Detta kan tyda på att 

mjölkproducenterna och landsbygden uppfattas som något positivt ur LRFs perspektiv, 
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medan de uppfattas som något etiskt negativt hos den grupp människor Segerblad 

nämner. Vidare påpekar även Mårtenson att mottagarna inte enbart påverkas av 

organisationen utan även av samhället eller andra mottagare. Med hjälp av olika medier 

såsom TV eller Internet, kan mottagarna även påverkas av kritiska TV-program såväl 

som kritiska mottagare på Internet (Mårtenson, 2013:19).  

Salomonsson förklarar att Axfood på hösten bestämde att det var politikernas 

ansvar, men att de behövde skänka temporärt stöd: 

 
“… vi ville ge politikerna, då, ett rådrum, genom att gå in dem här tre månaderna i väntan på 
den nya budgeten.”  

– Claes Salomonsson, Axfood 

 

Salomonsson menar att frågan kring bönderna är en fråga som varit aktuell i media. 

Vidare presenterar han statistik kring att 7 av 10 svenskar vill ha svenska produkter, och 

att det under det senaste året är fem bönder i veckan som har lagt ner sin verksamhet på 

grund av dålig lönsamhet. Någonting som allmänheten valt att engagera sig gentemot i 

olika typer av medier. I linje med detta nämner Nan och Heo att CSR-initiativ bör 

associeras med någonting som omvärlden har en positiv attityd gentemot (Nan & Heo, 

2013:65).  

Salmonsson berättar att beslutet för initiativet togs snabbt från Axfoods sida. Det 

hölls ett möte och beslutet togs på en eftermiddag. Dessutom skrev de en pressrelease 

som publicerades samma kväll. ICA följde kort därefter med sin pressrelease, men 

påstår att de planerat och diskuterat initiativet under flera år. De berättar även att de 

ingått i ett samarbete med LRF sedan en längre tid tillbaka. Både LRF och ICA väljer 

att förklara att liknande initiativ genomförts på lokal nivå, då ICA-handlare 

självständigt samlat pengar till lokala mjölkproducenter. När ICAs huvudkontor senare 

valde att göra initiativet rikstäckande, hörde de av sig till LRF för att planera in detta i 

deras pågående samarbete.  

Waddock och Googins beskriver att vissa initiativ kräver mer planering eftersom det 

innefattar mer invecklade samarbeten (Waddock & Googins, 2011:24). Ett påstående 

som kan anses ha en överensstämmelse med hur ICA och LRF planerat sitt initiativ, 

eftersom deras initiativ innefattar fler intressenter, allt från konsumenter till flera olika 
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mejeriföreningar. Salomonsson däremot, påstår att eftersom Axfood köper all 

färskmjölk till sitt eget varumärke Garant, från Falköpings Mejeri, blir det enklare för 

Axfood att få kontroll över processen. Planeringen för hur initiativet skulle gå till tog 

kort tid då de tillsammans med mejeriet arrangerade att Axfood kunde betala en krona 

extra för varje liter mjölk de får levererat till sig, varpå dessa pengar skulle distribueras 

direkt till de cirka 200 mjölkbönderna som säljer mjölk till Falköpings Mejeri. 

Det faktum att Axfood har valt att koppla initiativet till sitt eget varumärke, är 

någonting som i sin tur kan skapa goda emotionella associationer hos konsumenten 

gentemot Axfood i jämförelse med deras konkurrenter (Mårtenson, 2013:88). Borglund 

påstår också att mottagarnas åsikter kring varumärket kan komma att förändras tack 

vare arbetet med samhällsansvar, dock krävs det en genomtänkt 

marknadskommunikation (Borglund, 2012:262). Axfood har däremot, enligt 

Salomonsson, inte kommunicerat mycket mer förutom pressreleasen och den 

kommunikation som finns på Garants mjölkförpackningar. 

ICAs Ola Fernvall betonar att deras viktigaste externa kanal i samband med 

initiativet var just butikerna. Han menar att det var viktigt för ICA att informera 

konsumenterna om varför priset på mjölk var högre, och att den extra kronan går till 

mjölkbönderna. Utifrån ett CSR-perspektiv kan detta anses gå i linje med den definition 

av CSR som Dahlén och Lange beskriver, där de menar att CSR är en typ av 

marknadskommunikation, som inte har ett vinstdrivande syfte för den organisation som 

utövar den (Dahlén & Lange, 2009:438f), vilket är en definition som även Mårtenson 

styrker (Mårtenson, 2013:41). Kotler och Lee påpekar också att CSR även är något som 

en organisation kan använda sig av för att visa sitt stöd i samhällsfrågor (Kotler & Lee, 

2005:3). Att ICA uttrycker att de ville vara tydliga med det höjda priset och dess 

ändamål kan även tolkas som ett exempel på strävan efter transparens. Florini menar att 

transparensens roll i samhället är att förhindra korruption och att organisationer 

genomför arbeten enbart för sin egen vinning (Florini, 2007:2). Tydlighet kring 

kommunikationen kan även ge en mer positiv syn av organisationen hos mottagarna 

(Dahlén & Lange, 2009:459f). 

Fernvall menar även att det var viktigt att klargöra för konsumenterna att deltagande 

är frivilligt. Detta gjordes genom att de informerade att mottagarna kan välja att avstå 

från Mjölkkronan med hjälp av en kupong, men att medverkan samtidigt uppmuntras. 
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Han väljer även att nämna en debattartikel de skrivit tillsammans med LRF i Svenska 

Dagbladet. I artikeln uppmuntrade dem konsumenter att delta i initiativet men 

förklarade också att Mjölkkronan inte kommer lösa den pågående krisen, och att det 

krävs mer arbete från samhällets sida. Förutom detta använde sig ICA även av ett antal 

annonser i dagstidningar för att informera om initiativet. Avslutningsvis hänvisar 

Fernvall till ICAs hemsida, där han påstår att det finns mest information.  

LRF har i sin tur kommunicerat främst genom Internet och medlemstidningar, men 

även gemensamma pressmeddelanden med ICA, samt den gemensamma debattartikeln i 

SvD. De har även i sin kommunikation till konsumenten fokuserat på att konsumenten 

ska vara uppmärksam på just matens ursprung då de handlar, för att på så sätt kunna 

bidra till Mjölkkronan. Internt har kommunikation fokuserat på fysiska möten, Intranät 

samt frågor och svar. Även Axfoods interna kommunikation har fokuserats på Intranät 

och kommunikation från ansvariga direkt i butikerna. Det kommunikativa arbetet som 

organisationerna beskriver angående Mjölkkronan, går i linje med Borglunds uttalande; 

att genom att kommunicera tydligt både inom organisationen såsom utanför, kan 

organisationen lyckas uppnå ett mer sammanhållet budskap (Borglund, 2012:262). Ur 

ett CSR-perspektiv är även den interna kommunikationen viktig, då denna kan öka 

engagemanget hos medarbetarna (Kotler & Lee, 2005:8).  
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5.3	  Kommunikationen	  kring	  Mjölkkronan	  på	  organisationernas	  hemsidor	   

5.3.1	  ICA	  
ICA presenterar initiativet på sin hemsida genom två artiklar, varav den ena har 

rubriken “Tillsammans fyller vi glaset” (Bild 1), och den andra “Vi på ICA gillar 

Sveriges bönder” (Bild 2). I detta kapitel benämner vi “Tillsammans fyller vi glaset” 

som den första artikeln, varpå “Vi på ICA gillar Sveriges bönder” kallas för den andra 

artikeln, eller artikel två. 	  

                             Bild 1.                                 Bild 2.  

 

Tonen i båda artiklarna kan främst uppfattas som informativ. Den ena innefattar 

information till varför krisen har uppstått och den andra förklarar hur initiativet ska gå 

till i praktiken och i butikerna. Vidare kan vi i båda artiklarna uppfatta en del retoriska 

inslag, där sändaren (ICA) försöker uppmuntra till handling. I detta fall att konsumera 

svensk mjölk och svenska produkter i allmänhet, att det är någonting vi bör vara stolta 

över och att svensk mat på något sätt är unikt. Texterna benämner maten från Sveriges 

bönder som någonting positivt. Det antyds alltså att svensk mat har just fördelar som 

importerad mat inte har. Vidare kan detta tolkas som en antydan i texten att bönder 

jobbar hårt och att dem är värda mer ekonomisk kompensation för deras arbete: 

 

“Sveriges mjölkbönder jobbar året runt för att djuren ska må bra och för att mjölken ska nå 
våra bord. Men tyvärr får bonden ofta mindre pengar på mjölkförsäljningen än det kostar att 
driva själva gården.” 

– ICA 
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Dock kan dessa perspektiv inte nödvändigtvis delas av alla i omvärlden, det kan handla 

om så kallad relativ etik. De Geer belyser att sådant som anses som god etik i vissa 

sammanhang inte behöver vara det i allmänhet (De Geer, 2012:70 ). Exempelvis kan en 

del svenskar dela uppfattningen att de vill ta hand om svenska produkter och mat. Dock 

kan en andel av dessa svenskar välja att inte stödja böndernas verksamhet på grund av 

olika personliga värderingar.  

I båda artiklar presenteras även detaljer såsom hur länge det kommer att pågå och 

hur mycket pengar ICA förväntas samla in. I artikel två, “Vi på ICA gillar Sveriges 

bönder” finns en mer detaljerad beskrivning kring hur initiativet ska gå till; hur 

mottagaren kan välja att delta eller avstå.  

 
“För varje enlitersförpackning svensk mjölk du köper, går en extra krona till våra bönder. Vi 
har märkt ut aktuella produkter med en enkrona-symbol i hyllan. Om du vill avstå från 
mjölkkronan på mjölken går det bra att säga till i kassan eller ta en kupong som finns i butiken 
och ge den till kassapersonalen vid betalning.” 

– ICA 

 

Att mottagarna får möjlighet att avstå kan göra skillnad för ICAs anseende, då de som 

inte delar deras värderingar eller har ekonomisk möjlighet kan känna viss tacksamhet 

för att de får alternativ. Till skillnad från 1900-talet ser vi idag mottagare som mer 

aktiva, de är snarare tolkare då de inte enbart “tar emot” den information de får 

(Falkheimer & Heide, 2014:95). Därför kan det anses bra att ge dessa aktiva mottagare 

alternativet att avstå, för att de inte ska känna sig tvingade, något som kan skada 

relationen till sändaren. 

I artikeln “Tillsammans fyller vi glaset” beskrivs även LRFs roll i initiativet och att 

detta är bara en tillfällig insats. Ett inslag av retorik som finns i denna artikel är: 
 

“Vi vet att det finns ett stort engagemang bland kunder och ICA-butikerna för att stödja de 
svenska mjölkbönderna och för att säkra att vi har en levande landsbygd i framtiden.”  

– Anders Källström, vd och koncernchef LRF 

 

Genom detta citat kan ICA anses uppmuntra mottagarna att konsumera svenska 

produkter. Denna tolkning uppstår då ICA påstår sig veta att deras kunder är 

engagerade, varpå eventuella kunder som tar del av texten inkluderas i denna 
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gemenskap. Melin beskriver bland annat att om en text skrivits med mottagarna i 

åtanke, bör avsändaren vara medveten om vilka intressen mottagaren har (Melin, 

2012:14). Därför kan det tolkas som att ICA anser att deras intressenter vill medverka i 

någon typ av gemenskap. 

Förutom att uppmuntra mottagare att delta, uppmuntrar de även andra 

matvarubutiker att agera och att även dem ska hjälpa till och stödja de svenska 

mjölkbönderna. 

 
“Förhoppningsvis leder det också till att fler aktörer nu verkligen vidtar åtgärder.” 

– Anders Källström, vd och koncernchef LRF 

 
Bilden som tillhör den första artikeln, “Tillsammans fyller vi glaset”, föreställer ett 

mjölkglas som fylls med mjölk. Glaset är placerat i mitten av bilden och mjölken hälls 

från det övre vänstra hörnet. Bilden kan också ses som ett förkroppsligande av artikelns 

rubrik, vilket kan tolkas som ett ytterligare förtydligande av budskapet. Någonting som 

Lindberg betonar, är att en bild i samband med dess text kan få en annan innebörd, än 

om den hade stått för sig själv. Rubriker, ingresser och liknande kan ge bilden en ny 

mening (Lindberg, 2006:116). Därför kan det anses att denna bild utan rubriken 

“Tillsammans fyller vi glaset”, inte skulle ha fått samma innebörd.  

Till den andra artikeln “Vi på ICA gillar Sveriges bönder” finns två bilder. I 

förgrunden av den första bilden står en person, med ryggen mot betraktaren, iklädd 

arbetskläder, rutig skjorta och en gul keps. Personen blickar ut över ett fält med något 

slags sädesslag. I bakgrunden syns ett par röda hus med vita knutar, ett par träd och ett 

bergigt landskap. En sol finns vid horisonten och himlen är blå. Bilden är placerad högst 

upp på sidan och är bredare än texten. Bilden kan tolkas som väldigt svensk, speciellt i 

och med de röda husen med vita knutar, vilket kan ses som typiskt svenskt. Personliga 

erfarenheter och associationer med kulturen skapar mening i bilden (Lindberg, 

2006:113f), därmed kan det anses att en person som har en del svenska erfarenheter kan 

dra denna koppling. Den andra bilden föreställer en symbol av ett mynt med ett huvud, 

placerat ovanpå ett blått och ett gult band, på en vit bakgrund. Runt bilden finns texten 

“En extra krona till Sveriges mjölkbönder”. Bilden är liten i förhållande till den första 

bilden, och den ligger inbäddad i texten, i högerkant. Även här finns en känsla av 
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svenskhet, i och med det svenska myntet med den svenska kungen på och det blågula 

bandet som bär samma färger som den svenska flaggan.  

ICA förklarar, genom Ola Fernvall, att de har kärnvärden som “enkelhet”, 

“engagemang” och “entreprenörskap”. Dessa kärnvärden kan anses återfinnas i texten. 

Texten kan uppfattas som saklig och tydlig. Bilden i sin tur kan tolkas som lättsam, i 

och med att den vita färgen, som enligt Lindberg kan representera enkelhet och 

expansion (Lindberg, 2006:73ff). Dessa tecken kan därmed anses representera just 

“enkelhet”. “Engagemang” kan uppfattas genom själva initiativet; att ICA engagerar 

sig i samhällsfrågan kring bönderna. Just “entreprenörskap” kan exemplifieras via 

följande citat: 
 

“Det finns redan ett antal sådana här initiativ igång lokalt och det är givetvis positivt att ICA 
nu gör det rikstäckande.” 

– Anders Källström, vd och koncernchef LRF 

 

Med detta kan det tolkas, att ICA ser lokala initiativ, som sedan banat vägen för detta 

rikstäckande engagemang. Dessa kärnvärden representeras dock inte lika mycket i 

bilderna, utan detta gäller främst texten. 
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5.3.2	  LRF	   
LRF presenterar initiativet på sin hemsida via informativa artiklar. Den ena har 

rubriken: “Nu startar kampanjen för mjölkkronan i ICA-butikerna” (Bild 3), som av oss 

kommer att benämnas som den första artikeln, medan den andra artikeln är kallad, 

“LRF, ICA och konsumenterna samarbetar om mjölkkrona” (Bild 4).  

                                      Bild 3.                        Bild 4.  

 

Båda artiklarna bär en saklig och tydlig ton, exempelvis genom att de förklarar när 

initiativet börjar, vilka produkter initiativet innefattar samt att initiativet stödjer 

mjölkbönderna. I båda texterna kan LRFs kärnvärden (trovärdighet, medlemsnytta, 

framtidstro och lösningsfokus) återfinnas genom olika typer av uttalanden. 

 I den ena, “Nu startar kampanjen för mjölkkronan i ICA-butikerna”, framgår det 

dock inte helt och hållet att LRF också står bakom initiativet Mjölkkronan, utan ICA 

står som huvudperson. I den andra artikeln står det istället tydligt att både LRF och ICA 

står bakom initiativet. I båda texter kan det anses finnas retoriska inslag, exempelvis 

uppmuntrar den första artikeln, “Nu startar kampanjen...”, till att mottagarna ska delta i 

initiativet genom att avstå från de kuponger som kan användas för att inte betala 

Mjölkkronan.  
 

“Kuponghäftet sätts upp i hyllan vid mjölken, men vi hoppas såklart att de inte används 
överhuvudtaget.” 

– LRF 

 

Citatet visar hur LRF försöker värna om de mottagare som inte vill ta del av initiativet. 
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Falkheimer och Heide betonar att de tolkande mottagarna är värda att behålla relationen 

till och föra dialog med (Falkheimer & Heide, 2014:95). Därmed kan detta tolkas som 

att LRF valt att inte se alla sina mottagare som inaktiva, utan skänka dem ett alternativ. 

Kupongen kan anses vara en typ av dialog, som bevarar relationen till de som möjligtvis 

inte delar samma värderingar. 

Den andra artikeln använder även den några retoriska element vilket kan vara för att 

informera och övertyga läsaren om att stödja initiativet. Detta exemplifieras genom 

bland andra citat som detta:  
 

“Sverige riskerar att tappa en väsentlig del av sin mjölkproduktion och förutom långsiktiga 
åtgärder behövs extraordinära insatser i nuläget.” 

– LRF 

 
Här betonar LRF hur viktig mjölkbönderna är för Sverige, samt antyder värdet som 

initiativ som Mjölkkronan kan ha. Denna slags retorik fortsätter sedan vidare i texten, 

där de förklarar att LRF tillsammans med kunderna från ICA vill göra en extra insats. 

Samtidigt förmedlar texten att det som genomförts hittills inte räcker, någonting som 

kan hjälpa att stärka argumentet för att mottagarnas hjälp behövs.  
 

“Det arbete som är påbörjat med en svensk livsmedelsstrategi är bra men nu måste regeringen 
skyndsamt genomföra åtgärder för att säkra konkurrenskraften. Fler och kraftfullare politiska 
åtgärder krävs.” 

– LRF 

 
Vidare argumenterar texten för att mottagarna, LRF och ICA tillsammans ska ha som 

mål att Sverige även i framtiden ha tillgång till svenska mejeriprodukter. 

Bilderna till båda artiklarna innefattar händer som håller om ett glas mjölk. Båda 

dessa bilder är även placerade överst på sidan, och kan uppfattas som om de “leder” 

läsaren in i texten. I likhet till detta nämner Melin att en bild kan öka dragningskraften 

till texten (Melin, 2011:36). Den första artikelns bild kan anses vara enkel och ren, då 

den innehåller ett par händer som omsluter ett glas med symbolen för Mjölkkronan i 

mitten. Detta kan ses som att mjölken blir omfamnad, då det kan vara ett tecken på att 

vi ska värna om mjölken. Även denna kan uppfattas som retoriskt lagd, då den ger 

indirekta signaler till mottagarna att “ta hand om mjölken genom Mjölkkronan”. I 
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bakgrunden skymtas det även ett element av trä, som kan ge en signal gentemot det 

naturliga.  

Bilden som finns till den andra artikeln, “LRF, ICA och konsumenterna samarbetar 

om mjölkkrona”, föreställer ett frukostbord som till synes är fyllt med mejeriprodukter, 

såsom mjölk, ost och fil/yoghurt, då mjölken även finns placerad i centrum. Om 

mottagaren har en förkunskap och personliga erfarenheter kring svensk kultur, kan 

bilden tolkas som en representation av ett “typiskt” svenskt frukostbord, då mjölken, 

eller mejeriprodukterna, kan ses som en central del. Lindberg menar att tolkningar kring 

en bild kan till stor del bero på just kulturella och personliga associationer (Lindberg, 

2006:113f). 

5.3.3	  Axfood	  
Axfood presenterar sitt initiativ genom två undersidor på sin hemsida. Den ena är ett 

pressmeddelande, “1 krona mer per liter till mjölkbonden” (Bild 5), och den andra är en 

artikel “Stöd till Sveriges mjölkbönder” (Bild 6).  

                                 Bild 5.                                 Bild 6.  
 

Båda texterna väljer att vara främst informativa, varpå pressmeddelandet har en större 

mängd text än artikeln. Pressmeddelandet talar om för läsaren att Axfood och dess 

kedjor kommer skänka 1 krona extra per liter till den svenska mjölkbonden. Artikeln 

publicerades nästan en månad efter pressmeddelandet. I denna presenteras först 

initiativet, för att sedan förklara att Axfood lagt till information på förpackningarna. 

Detta följs med att förklara varför, och att Axfood vill stödja de drabbade. Slutligen 

presenteras vilka butiker som erbjuder möjligheten att delta. Att dessa texter är så pass 
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informativa kan anses gå i samma spår som Waddock och Googins påståenden. De 

menar att all tillgång till information i det moderna samhället har höjt kraven för att en 

organisations kommunikation ska vara helt transparent (Waddock & Googins, 2011:33). 

Båda texter förklarar vad avsändaren (Axfood) ska genomföra, utan att direkt tilltala 

mottagaren. Trots detta, återfinns en del inslag i texterna som kan tolkas som försök i att 

övertyga mottagaren. Pressmeddelandet argumenterar för att Mjölkbönderna behöver 

hjälp, att det är ett “akut läge” och att det finns ett behov att “säkra konkurrenskraften 

och lönsamheten”. Uttalanden som kan anses indirekt försöka engagera mottagarna i att 

medverka och “lösa” det akuta.  

Artikeln, “Stöd till Sveriges mjölkbönder”, argumenterar att initiativet ska hjälpa 

bidra till öppna landskap och betesdriften. Således kan detta tolkas som att texten 

framställer betesdrift och landskap som positivt, någonting som Axfood anser bör 

bevaras. Det leder vidare till tolkningen att texten riktar sig mot likasinnade, de som 

delar Axfoods värderingar. Detta kan kopplas tillbaka till De Geers resonemang kring 

etisk relativism, då det som anses som god etik i vissa sammanhang anses vara dålig 

etik i andra (De Geer, 2012:70). Exempelvis kan de som inte stödjer bönderna och deras 

djurskötsel, kritisera detta initiativ, eftersom de inte anser det som en god gärning 

gentemot djuren. Däremot kan de som stödjer samhällsfrågan få en mer positiv 

uppfattning av Axfood. Ur ett CSR-perspektiv kan detta stödjas med Arendt och 

Brettels påstående att CSR-initiativ kan öka organisationens anseende (Arendt & 

Brettel, 2010:1483). Lewis menar även att fler konsumenter idag har eventuella CSR-

initiativ i åtanke då de väljer varor (Lewis, 2003:358f). Varpå de som stödjer Axfoods 

synsätt kan vara benägna att välja deras varor. 

Pressmeddelandet innefattar två tillhörande bilder, ena bilden föreställer tre stycken 

1-liters förpackningar med ekologisk mjölk. Dessa har färgerna röd, grön och blå vilket 

representerar de olika fetthalterna av mjölk. Den andra bilden föreställer den gröna 

mjölkförpackningen ensam. I artikeln tar bilden relativt stor plats i jämförelse med 

texten och befinner sig mitt i texten. Bilden föreställer tre förpackningar där en står i 

mitten, framför de två andra. Alla förpackningar är roterade åt olika håll. 

Det kan anses svårt att tolka budskap och känslor i dessa bilder, då de främst är 

informativa. Melin argumenterar för att bildens relevans till texten kan skapa olika 

känslor för innehållet, då han menar att en bild som vidare informerar om det som står i 



 
 
Anneli Diaz & Madeleine Karlsson 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 40 

texten gör det enklare för mottagaren att uppfatta budskapet (Melin, 2011:36f). Då 

mottagaren läser om den nya informationen på mjölkförpackningarna i artikeln “Stöd 

till Sveriges mjölkbönder”, ser hen snabbt en bild av dessa förpackningar. Axfood 

presenterar alltså visuellt vilka produkter som berörs av initiativet vid den tidpunkt som 

texten skrevs, på detta sätt kan mottagaren lättare finna ett samband.  

5.3.4	  Analys	  av	  vad	  organisationerna	  kommunicerade	  
Alla de texter som analyserades kunde anses ha målet att informera läsaren om de 

pågående initiativen. Till stor del var de sakliga och presenterade nödvändiga detaljer 

för att förstå hur Mjölkkronan fungerar. Idag har intressenter högre krav på transparent 

information, för att de ska kunna lita på organisationen (Borglund, 2012:261). 

Transparensen kan även anses höja säkerheten för de involverade intressenterna 

(Nadesan, 2011:254). I intervjuerna fick vi en del information som organisationerna inte 

delat med sig av på hemsidorna, bland annat hur utbetalningarna kring initiativet 

faktiskt går till. Sådan information kan ha varit av värde för vissa externa intressenter 

att ta del av. Detta kan anses vara exempel på Florinis uttalande om transparensens 

baksida, där organisationer tvekar med att utlämna alltför mycket information för 

externa intressenter (Florini, 2007:3).  

 Ola Fernvall menar att ICA i sin kommunikation tydligt ville förklara Mjölkkronans 

ändamål, var den extra kronan går, samt ge information till mottagarna om hur 

initiativet ska gå till. Det kan hävdas att det finns ett samband mellan detta uttalande 

och den informativa ton ICAs artiklar har. Eftersom artiklarna innefattar detaljer varför 

krisen uppstått, hur initiativet fungerar i butik samt vad dessa pengar ska åstadkomma 

för bönderna.  

 LRF betonar i sina intervjuer att de eftersträvar ett mer hållbart samhälle. I deras ena 

artikel påpekar LRF att även långsiktiga åtgärder behövs och att regeringen bör 

genomföra fler politiska åtgärder. Samtidigt påpekar ICA i intervjun att krisen inte 

orsakats av dem, medan artikeln betonar att initiativet är tillfälligt och att de hoppas på 

att fler aktörer ska engagera sig. I likhet nämner Axfoods Salomonsson i intervjun att 

Axfood hoppas på ett engagemang från politikernas sida. Axfood nämner även detta i 

pressmeddelandet, där de påstår att de vill ge politikerna “rådrum”. Alla tre 

organisationer betonar att de främst vill väcka medvetenhet hos allmänheten. Utifrån ett 
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CSR-perspektiv kan dessa påståenden kopplas till Carrolls beskrivning av den 

filantropiska delen av CSR-pyramiden. Detta steg innebär att organisationerna agerar, 

fastän de inte behöver göra det (Carroll, 1991:42). 

 Slutligen uttrycker de tre organisationerna i intervjuerna, att majoriteten av det 

svenska folket delar åsikten om att de svenska landskapen och bönderna bör bevaras. 

Detta uttrycks hos organisationerna med uttalanden såsom: 

 
“9 av 10 säger att de väljer svensk mjölk och 7 av 10 säger att de har högt förtroende för den 
svenska bonden.”  

– Linda Segerblad, LRF 

 

“Jo vi vet att sju av tio svenskar, det vill säga våra kunder, vill ha svenska produkter, svenska 
råvaror, svensk mjölk, sju av tio vill det.”  

– Claes Salomonsson, Axfood 

 

“Ja, det hade ju att göra med att vi vet ju att det finns kunder, ändå, väldigt många kunder, 
majoriteten av kunder tycker att en krona mer, är det värt att betala.”  

– Ola Fernvall, ICA 

 

Den etiska delen av Carrolls pyramid, handlar om hur organisationer ska vara medvetna 

om de etiska normer som är aktuella i samhället. Dessa normer bör de i sin tur följa och 

utforma en plan kring (Carroll, 1991:41). Därmed kan det anses finnas ett samband 

mellan organisationernas studerande av samhället och utförandet av initiativen. 

Samtidigt presenterar Segerblad från LRF, grupper som inte är engagerade i ämnet. Hon 

beskriver att dessa grupper kan påverka uppfattningen kring bönderna negativt. 

Eftersom mottagare anses vara aktiva tolkare (Falkheimer & Heide, 2014:95), påverkas 

mottagarna av andra faktorer såsom samhället, medier, eller ytterligare mottagare i 

deras närhet (Mårtenson, 2013:19). 

ICA nämner i intervjun att de ville ge sina konsumenter en valmöjlighet, exempelvis 

på grund av kundens egna ekonomiska situation. På grund av detta införde de en 

kupong, som även nämns i artiklarna, trots att de inte uppmuntrar användningen av den. 

Denna valmöjlighet kan anses vara en uppvisning av förstående gentemot dem som inte 

kan eller vill delta. Falkheimer och Heide menar även att sändaren bör eftersträva att 

föra en dialog och bibehålla relationer till sina tolkande mottagare (Falkheimer & 
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Heide, 2014:95). Dessa skilda åsikter och tolkningar kan anses vara ett exempel på den 

etiska relativism som De Geer presenterar. Det vill säga, att sådant som uppfattas som 

god etik i ett sammanhang, inte nödvändigtvis uppfattas som det i ett annat (De Geer, 

2012:70). På samma vis kan det anses att initiativen uppfattas som positiva av vissa, 

men som någonting negativt av andra. Axfood presenterar inte dessa typer av 

valmöjligheter, men deras produkt kräver samtidigt inte pengar från konsumenten, det 

alternativ konsumenten har är att helt avstå varumärket Garant. 

 	  



 
 

Krona för korna- En kvalitativ studie kring användning av CSR i samband med Mjölkkronan. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 43 

6.	  SLUTSATSER	  OCH	  SLUTDISKUSSION	  
Följande kapitel behandlar ett kortare och konkret svar av de resultat vi fick till våra 

frågeställningar. Vidare diskuteras syftet, och kapitlet avslutas i en diskussion kring 

framtida forskning.  

 

När respondenterna blev tillfrågade om hur deras respektive organisation arbetar med 

CSR, fick vi olika svar. Alla organisationer presenterar en rad av olika initiativ som 

genomförs vid sidan av Mjölkkronan, som efter exempelvis Dahlén & Langes, eller 

Mårtensons definitioner (Dahlén & Lange, 2009:438f; Mårtenson, 2013:41) skulle 

kunna anses vara en typ av CSR. Trots detta valde vissa av organisationerna, av någon 

anledning, att inte benämna sitt arbete som CSR.  

Empirin visade på skilda tillvägagångssätt för att kommunicera initiativet 

Mjölkkronan. Axfood valde att begränsa sin externa kommunikation, medan ICA 

satsade på en mer utåtriktad kommunikation. LRF kommunicerade däremot främst 

internt till sina medlemmar. Organisationerna påpekade även att de vet att deras initiativ 

inte kommer att lösa mjölkkrisen, men att de vill väcka en medvetenhet bland 

allmänheten genom kommunikation, och hävdar att detta är i grunden en politisk fråga. 

Organisationerna kan ses som informativa genom sina hemsidor. Deras främsta mål 

tycks bestå av att detaljerat presentera initiativet Mjölkkronan och att informera kring 

varför det genomförs. Samtliga organisationer anspelade även på att situationen är av 

akut natur, och att organisationerna tillsammans med mottagarna borde agera snarast för 

att Sverige inte ska förlora sin mjölkproduktion. 

När vi pratade med organisationerna kring hur de kommunicerade dessa initiativ, 

beskrev samtliga organisationer liknande interna kommunikationsstrategier, bland annat 

användes intranät och medlemstidningar. Kring den externa kommunikationen kunde vi 

sedan uppfatta några skillnader. ICA kommunicerade sitt initiativ i butik, på hemsidan 

och genom annonser i dagstidningar. LRF valde att främst kommunicera initiativet 

genom ICA. Axfood publicerade ett pressmeddelande på sin hemsida, och presenterade 

även initiativet via de mjölkförpackningar som påverkades. Organisationerna talar alla 

om en strävan efter ökad medvetenhet och förståelse, och att detta är målet med 

kommunikationen kring deras initiativ. Det vill säga, att främst förse mottagarna med 

information och uppmuntra till handling. 
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En aspekt som visade sig genom empirin var att organisationerna var benägna att nämna 

svenskheten i både tal och skrift. ICA uppmuntrar stödet av svenska produkter, såväl 

som stoltheten över svensk landsbygd och de svenska bönderna. LRF betonar hur 

viktiga de svenska mjölkbönderna är. Axfood använder även uttal som Stöd till Sveriges 

mjölkbönder, där de även uttrycker att deras mottagare bör bidra till våra öppna 

landskap och våra bönder. Här kunde vi uppfatta organisationernas försök till att tilltala 

en gemenskap som mottagaren kan finna i att vara svensk, och att detta på något sätt 

skulle vara ett verktyg för att vidare övertala mottagarnas medverkan i initiativet.  

Efter att ha studerat begreppet CSR och de definitioner som kan finnas kring vad 

CSR är, uppfattar vi begreppet som ganska abstrakt. Dahlén och Lange menar att det är 

marknadskommunikation utan vinstdrivande syfte (Dahlén & Lange, 2009:438f). 

Mårtensson anser att begreppet betyder att organisationen skapar ett mervärde i 

samhället (Mårtenson, 2013:41). Kotler och Lee benämner det som frivilliga aktiviteter 

som visar organisationens engagemang (Kotler & Lee, 2005:3). Dahlén och Lange 

menar att till och med varningstexter är CSR (Dahlén & Lange, 2009:459f), medan 

Carroll påstår att en organisations ekonomiska stabilitet och att en organisation som 

följer rådande lag kan räknas som CSR (Carroll, 1991:40f).  

Med CSR-perspektivet som utgångspunkt när vi studerat ICA, LRF och Axfoods 

initiativ för mjölkbönderna, kunde vi se en bred och komplex uppfattning kring CSR 

även i verkligheten. Då vissa valde att anamma begreppet, medan andra avstod från det. 

Därmed uppstod frågan, kring varför några av organisationerna valde att avstå från 

begreppet, då det med hjälp av dessa definitioner kan anses vara CSR? Om det 

organisationerna gör inte är CSR, vad kan det då anses vara? Innebär detta att CSR kan 

ha negativa associationer för vissa? Detta är någonting som vi inte har möjlighet att 

besvara med hjälp av vår studie, men förhoppningsvis kan någon ta vid i en framtida 

studie. 

Vår förhoppning för framtida forskning är att någon vill undersöka vilka resultat de 

olika initiativen fick, samt undersöka hur organisationerna ICA, LRF och Axfood 

uppfattade resultaten. Det skulle även kunna undersökas hur initiativet uppfattades av 

diverse intressenter, såsom bönder, konsumenter, konkurrenter etc. Det finns även 

möjlighet att studera situationen ur ett mottagarperspektiv, hur konsumenterna 
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uppfattade kommunikationen kring initiativen och vidare hur detta kan komma att 

påverka deras syn av organisationen. Ytterligare förslag för framtida forskning är en 

djupare studie, där det kan undersökas vad organisationers egentliga avsikter är i 

samband med dessa typer av initiativ. Exempelvis hur dessa initiativ kan komma att 

gynna organisationerna själva, samt studera hur pass etiskt goda dessa initiativ 

egentligen är. Dock skulle det uppstå svårigheter i att få ärliga svar kring en 

organisations faktiska avsikter. På grund av detta vore det också intressant att vidare 

undersöka vilka etiska riktlinjer som bör följas i samband med CSR i allmänhet. 
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8.	  BILAGOR 

8.1	  Intervjuguide	  mjölkproducent 

 

Bakgrund 

1. Du kan börja med att presentera dig, namn? 

2. Kan du kortfattat beskriva hur ditt arbete går till/ vad du arbetar med? 

3. Hur länge de har varit mjölkbonde och/ eller representant för bönder? 

	  

Bonden	  och	  initiativen 

4. Samhällsfrågan kring mjölkbönderna och deras nuvarande situation i Sverige har 

blivit mer aktuell nu, jämfört med tidigare. Hur känner du kring den här frågan? 

a. Importstoppet i Ryssland samt uppmärksammade protester från mjölkbönder 

b. Hur mjölkböndernas situation har försämrats ekonomiskt 

c. Hur de känner inför lantbruket i Sverige överlag 

	  

ICA	  och	  LRF 

5. Känner du till ICA och LRFs initiativ “Mjölkkronan”? 

 

Ifall de inte känner till initiativet, presenterar vi det kort. 

Om respondenten inte känner till Mjölkkronan, ställ fråga 7. 

 

6. Hur fick du informationen kring Mjölkkronan? 

a. Av vem/vilka? 

b. Tycker du att informationen var tillräcklig? 

 

7. Vad är din syn på ICA/LRFs initiativ Mjölkkronan? 
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Axfood 

8. Känner du till Axfoods initiativ för de svenska mjölkbönderna? 

 

Ifall de inte känner till initiativet, presenterar vi det kort.  

Om respondenten inte känner till initiativet, ställ fråga 10.  

 

9. Hur fick du information om Axfoods initiativ? 

a. Av vem/vilka? 

b. Tycker du att informationen var tillräcklig? 

 

10. Vad är din syn på Axfoods initiativ? 

	  

Avslutande	  frågor 

11. Tror du att dessa typer av initiativ kommer att hjälpa bönderna något? 

a. Varför, varför inte? På vilket sätt? Kan du utveckla ditt resonemang? 

 

12. Vad tror du skulle kunna vara en bra lösning för att hjälpa bönderna? 
 

Är det något ytterligare (generellt) som du vill tillägga kring böndernas situation 

eller kring initiativen för mjölkbönderna? Annars tackar vi för oss och önskar en 

fortsatt bra dag! 
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8.2	  Intervjuguide	  ICA 

 

Bakgrund 

1. Du kan börja med att presentera dig själv, namn, yrke? 

2. Kan du beskriva just ditt arbete och dina uppgifter inom ICA? 

3. Vad har varit din roll för initiativet Mjölkkronan? 

 

Kommunikation	  hos	  ICA 

4. Vad vill ni på ICA förmedla med ert varumärke? 

a. Vad är era kärnvärden? Värderingar, känslor de vill förmedla.    

  

5. Hur arbetar ni inom ICA med CSR; en organisations samhällsansvar? 

a. Hur resonerar ni kring detta? 

b. Finns det något annat ni arbetar med/planerar att arbeta för? 

c. Vilka slags fördelar ser ni på ICA med dessa typer av initiativ? Uppfattar ni 

några nackdelar? 

 

6. Samhällsfrågan kring mjölkbönderna och deras nuvarande situation i Sverige har 

blivit mer aktuell nu, jämfört med tidigare. Hur tänker ni på ICA kring den här 

frågan? 

a. Importstoppet i Ryssland samt uppmärksammade protester från mjölkbönder 

b. Hur mjölkböndernas situation har försämrats ekonomiskt 

c. Hur de känner inför lantbruket i Sverige överlag 

 

ICA	  och	  Mjölkkronan 

7. Hur gick arbetet till när ni började med Mjölkkronan? 

8. Hur kommer det sig att ni samarbetar med LRF? 

9. Hur har ni resonerat kring kommunikationen av ert engagemang i samband med 

Mjölkkronan? 

a. Hur planerade ni kommunikationen? 

b. Genom vilka kanaler? (hemsida, sociala medier, Buffé/utskick, butik) 
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10. Hur har initiativet kommunicerats till de olika intressenterna? 

a. Bönderna 

b. Konsumenterna 

c. Internt, inom koncernen (personal, till butiker) 

d. Media 

 

11. Vad är ert huvudsakliga syfte bakom initiativet Mjölkkronan? 

a. Vad hoppas ni ska komma från initiativet? 

b. Vad hoppas ni att de som tar del av initiativet ska känna? 

 

12. Ni har valt att inkludera konsumenterna i initiativet, kan du berätta lite om hur ni 

resonerade kring det? 

a. Ni på ICA ger även personligen 25M extra i en grundplåt; vill du berätta lite om 

detta? 

b. Varför enbart på 1 literförpackningen? Varför inte all mjölk? 

 

Avslutande	  frågor 

13. Hur ser framtiden ut för ICA och dessa typer av initiativ? 

a. Hur tror ni det ser ut i framtiden för Mjölkkronan? Vilka resultat? 

b. Hur ICA ska fortsätta stå bakom olika typer av samhällsfrågor? 
 

Är det något ytterligare (generellt) som du vill tillägga kring ICA eller kring 

Mjölkkronan? Annars tackar vi för oss och önskar en fortsatt bra dag! 

 

	   	  



 
 
Anneli Diaz & Madeleine Karlsson 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 56 

8.3	  Intervjuguide	  LRF 

 

Bakgrund 

1. Du kan börja med att presentera dig, namn, yrke? 

2. Kan du beskriva just ditt arbete och dina uppgifter inom LRF? 

3. Vad har varit din roll för initiativet Mjölkkronan? 

 

Kommunikation	  hos	  LRF 

4. Vad vill ni på LRF förmedla med ert varumärke? 

a. Vad är era kärnvärden? Värderingar, känslor de vill förmedla. 

    

5. Hur arbetar ni inom LRF med CSR, även kallat en organisations samhällsansvar? 

a. Hur resonerar ni kring detta? 

b. Finns det något annat ni arbetar med/planerar att arbeta för? 

c. Vilka slags fördelar ser ni på LRF med dessa typer av initiativ? Uppfattar ni 

några nackdelar? 

 

6. Samhällsfrågan kring mjölkbönderna och deras nuvarande situation i Sverige har 

blivit mer aktuell nu, jämfört med tidigare. Hur tänker ni på LRF kring den här 

frågan? 

a. Importstoppet i Ryssland samt uppmärksammade protester från mjölkbönder 

b. Hur mjölkböndernas situation har försämrats ekonomiskt 

c. Hur de känner inför lantbruket i Sverige överlag 

 

LRF	  och	  Mjölkkronan 

7. Hur gick arbetet till när ni började med Mjölkkronan? 

8. Hur kommer det sig att ni samarbetar med ICA? 

9. Hur har ni resonerat kring kommunikationen av ert engagemang i samband med 

Mjölkkronan? 

a. Hur planerade ni kommunikationen? 

b. Genom vilka kanaler? (hemsida, sociala medier, utskick) 
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10. Hur har initiativet kommunicerats till de olika intressenterna? 

a. Bönderna, medlemmar 

b. Internt, inom koncernen, medarbetare 

c. Allmänheten, media 

 

11. Vad har ni för huvudsakligt syfte bakom initiativet Mjölkkronan?  

a. Vad hoppas ni ska komma från initiativet? 

b. Vad hoppas ni att de som tar del av initiativet ska känna? 

 

Avslutande	  frågor 

12. Hur ser framtiden ut för LRF och dessa typer av initiativ? 

a. Hur tror ni det ser ut i framtiden för Mjölkkronan? Vilka resultat? 

b. Vill LRF fortsätta stå bakom olika typer av samhällsfrågor i framtiden? 
 

Är det något ytterligare (generellt) som du vill tillägga kring LRF eller kring 

Mjölkkronan? Annars tackar vi för oss och önskar en fortsatt bra dag! 
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8.4	  Intervjuguide	  Axfood 

 

Bakgrund 

1. Du kan börja med att presentera dig, namn, yrke? 

2. Kan du beskriva just ditt arbete och dina uppgifter inom Axfood? 

3. Vad har varit din roll inom ert initiativ för att stödja mjölkbönderna? 

	  

Kommunikation	  hos	  Axfood 

4. Vad vill ni på Axfood förmedla med ert varumärke? 

a. Vad är era kärnvärden? Värderingar, känslor de vill förmedla.     

 

5. Hur arbetar ni inom Axfood med CSR, en organisations samhällsansvar? 

a. Hur resonerar ni kring detta? 

b. Finns det något annat ni arbetar med/planerar att arbeta för? 

c. Vilka slags fördelar ser ni på Axfood med dessa typer av initiativ? Uppfattar ni 

några nackdelar? 

 

6. Samhällsfrågan kring mjölkbönderna och deras nuvarande situation i Sverige har 

blivit mer aktuell nu, jämfört med tidigare. Hur tänker ni på Axfood kring den här 

frågan? 

a. Importstoppet i Ryssland samt uppmärksammade protester från mjölkbönder 

b. Hur mjölkböndernas situation har försämrats ekonomiskt 

c. Hur de känner inför lantbruket i Sverige överlag 

	  

Axfood	  och	  initiativet	  för	  mjölkbönderna 

7. Hur gick arbetet till när ni började med initiativet för mjölkbönderna? 

8. Hur har ni resonerat kring er kommunikation av initiativet för mjölkbönderna? 

a. Hur planerade ni kommunikationen? 

b. Förpackningar Garant 1litersmjölk 

c. Genom vilka kanaler? (hemsida, sociala medier, utskick) 
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d. Butiker; Willys, Hemköp och Tempo 

 

9. Hur har initiativet kommunicerats till de olika intressenterna? 

a. Konsumenterna 

b. Bönderna 

c. Internt, inom koncernen, medarbetare 

d. Allmänheten, media 

 

10. Vad har ni för huvudsakligt syfte bakom initiativet för mjölkbönderna? 

a. Vad hoppas ni ska komma från initiativet? 

b. Vad hoppas ni att de som tar del av initiativet ska känna? 

 

11. Ni har valt att själva skänka enkronan, kan du berätta lite om hur ni resonerade kring 

det? 

a. Varför inte konsumenterna? 

b. Varför på ert varumärke Garant? 

	  

Avslutande	  frågor 

12. Hur ser framtiden ut för Axfood och dessa typer av initiativ? 

a. Hur tror ni det ser ut i framtiden för ert initiativ? Vilka resultat hoppas ni på? 

b. Ska Axfood fortsätta stå bakom dessa typer av samhällsfrågor? Hur? 
 

Är det något ytterligare (generellt) som du vill tillägga kring Axfood eller kring ert 

initiativ för mjölkbönderna? Annars tackar vi för oss och önskar en fortsatt bra dag! 
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8.5	  Innehållsanalysguide 

	  

Text	  

Övergripande 

1. Vad handlar texten om? 

a. Vilken typ av text är det? 

b. Vad finns det för konkret information kring initiativet i texten? 

	  

Tolkande 

2. Vilket är huvudtemat? 

3. Vilket är textens perspektiv? 

a. Vad argumenteras det för och emot? Vad framställs som positivt/negativt i 

texten? Vilken ställning har avsändaren tagit? 

4. Hur försöker avsändaren att övertyga? 

a. Logos: Förnuftargument. 

b. Ethos: Framställning av talaren, ger förtroende. 

c. Pathos: Övertyga genom att tala till mottagarens känslor. 

 

5. Vilka tänkta mottagare kan texten rikta sig mot? 

6. På vilka sätt kan texten kopplas till Mjölkkronan/initiativet för mjölkbönderna? 

a. Hur framgår det att organisationerna vill stödja mjölkbönderna? 

b. På vilket sätt uttrycker texten förhoppningar för framtiden? 

	  

Bild 

Konnotativt 

7. Vilka objekt kan man finna i bilden? 

a. Hur samspelar dessa objekt med varandra? 

8. Hur ser bildkompositionen ut? 

9. Vilka färger används? 

10. Hur mycket plats får bilden ta gentemot andra element, t.ex. text och andra bilder? 
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Denontativt 

11. Vilka känslor uttrycks i bilden? 

12. Vilken slags symbolik finns i bilden? 

a. Färger 

b. Objekt 

13. Vilket budskap förmedlar bilden kring initiativet? 

a. Positivt/negativt? 

14. Hur kan bilden kopplas till Mjölkkronan/initiativet för mjölkbönderna? 

	  

Samspel 

15. Hur samspelar innehållet i bild och text? 

(Ex. “Snälla mot miljön” i text, Natur i bild) 

16. Hur påverkar samspelet av text och bild intrycket man får av organisationens CSR-

arbete överlag? 

17. Hur påverkar samspelet av text och bild intrycket man får av organisationens arbete 

med Mjölkkronan? 

 


