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Förord 
 
Corporate Social Responsibility, eller CSR som det förkortas. Begreppet som 

handlar om företagens ansvarstagande för sin samhällspåverkan. Det kan 

kännas som en väldigt aktuell och modern företeelse i vår tid som till mångt 

och mycket präglas av diverse debatter om klimatförändringar, sociala orätt-

visor och de ekonomiska systemens olika förträffligheter och problem. Och 

självklart ligger frågan helt i vår tid, men det betyder inte att det är en ny fö-

reteelse att företagen tar ansvar för sociala frågor utanför den egna kärnverk-

samheten. 

 

Redan på 1600-talet fanns det företag som försåg sina anställda och de olika 

bruksorterna med allt ifrån boenden till skolor och sjukhus. Men begreppet 

CSR dök inte upp förrän på 1950-talet då de första studierna på ämnet gjor-

des och sedan dess har det diskuterats var företagens ansvar egentligen slutar 

och kraven från allmänheten har blivit allt större. 

 

Men trots alla diskussioner som förts sedan 1950-talet och den boom inom 

CSR-studier som pågått sedan 90-talet är det väldigt svårt att hitta studier och 

texter som berör CSR-arbete inom den företagstyp som ligger just oss två 

varmast om hjärtat, nämligen franchising. Därför tog vi nu när vi fick möjlig-

het, saken i egna händer och undersökte CSR-arbete i franchisesammanhang. 

 

Vår förhoppning är att detta skall inspirera andra till att genomföra studier på 

just franchiseföretag för att bredda förståelsen kring denna unika företags-

form. 
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Abstract  
 
CSR has been a familiar topic since the 1950s and the number of franchise 

collaborations in Sweden is increasing according to Svenska Fran-

chiseföreningens survey from 2018. Literature and studies describes the im-

portance of evident communication and strategy for the accountability within 

CSR within the franchise group. Despite this, there is a gap of studies specif-

ically focused on CSR in franchising. Hence, the study intends to contribute 

with an in-depth understanding of how accountability within CSR is commu-

nicated to and by local franchisees. The study was based on an inductive 

qualitative case study at ICA Gruppen where empirical data collection was 

conducted through analysis of organizational documents in the form of the 

central sustainability reports from the year 2017 and 2018. Empirical data 

was also conducted through semi-structured interviews with two ICA Maxi 

franchisees.  Empirical data in the form of the central sustainability reports 

was intended to contribute with an understanding of how the accountability 

within CSR is communicated to local franchisees. While the semi-structured 

interviews were intended to contribute with understanding of how the local 

franchisee interprets and implements the centrally communicated accounta-

bility within CSR. The conclusion of the study was that the franchisor de-

scribes a global communication strategy regarding accountability within CSR 

in the sustainability reports, while the franchisee in turn designs its accounta-

bility within CSR adapted to the local conditions and opportunities.  

 

Keywords 
CSR, Sustainability report, Internal communication, Franchise Group, Fran-

chisor, Franchisees. 



 

Sammanfattning 

 
CSR har varit ett välbekant ämne sedan 1950-talet och antal franchisesamar-

beten i Sverige ökar visar Svenska Franchiseförenings undersökning från 

2018. Teorin beskriver även vikten av en tydlig kommunikation och strategi 

för franchisekoncernens CSR-arbete, trots detta finns det ett gap av studier 

specifikt inriktade på CSR inom franchising. Därför avser studien att bidra 

med en fördjupad förståelse för hur CSR-arbete kommuniceras till och av lo-

kala franchisetagare. Studien utgick från en induktiv kvalitativ fallstudie på 

ICA Gruppen där empirisk data insamling skedde via analys av organisat-

ionsdokument i form av den centrala hållbarhetsredovisningar från redovis-

ningsår 2017 och 2018. Empirisk data insamlades även via semi-strukture-

rade intervjuer med två stycken ICA Maxi franchisetagare. Empirisk data i 

form av den centrala hållbarhetsredovisningen avsågs bidra med förståelse 

för hur CSR-arbetet kommuniceras till lokala franchisetagare, medan de se-

mistrukturerade intervjuerna avsågs bidra med förståelse för hur den lokala 

franchisetagaren tolkar och implementerar det centralt kommunicerade CSR-

arbetet. Studiens slutsats är att franchisegivaren redogör för en global kom-

munikationsstrategi gällande CSR-arbetet i hållbarhetsredovisningen, medan 

franchisetagaren i sin tur utformar sitt CSR-arbete anpassat till de lokala för-

utsättningarna och möjligheterna. 

 

Nyckelord 
CSR, Hållbarhetsredovisning, Intern Kommunikation, Franchisekoncern, 

Franchisegivare, Franchisetagare.  
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1.0 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien ämne och problematiken 

som motiverar varför ämnet behöver studeras. Studiens problemformule-

ringar och syfte presenteras även. Kapitlet avslutas med att presentera rap-

portens disposition. 
 

1.1 Bakgrund  
 
Enligt Svenska Franchiseföreningen (SFF) definieras franchising som ”Att 

någon som äger ett framgångsrikt affärskoncept, hyr ut rätten att använda 

affärskonceptet och varumärket till andra företagare.” (Svensk Franchise 

2019, s. Franchising).  Ett exempel på en marknad där franchisekoncerner är 

vanligt förekommande är inom handeln. Ett franchisingsamarbete bygger 

även på ett avtal som är individuellt anpassade för parterna. Bortsett från av-

talet är franchising uppbyggt av ett förtroende mellan individuella företagare, 

därför får kommunikationen, parterna emellan, en avgörande roll för hur 

framgångsrikt samarbetet blir (Axberg, 1999, Sagell och Carlsson, 2005). 

 

Forskningen om företags sociala ansvarstagande kan spåras åtminstone till-

baka till 1950-talet, då det för första gången dök upp som ämne i ett fåtal lit-

terära verk. Sedan dess har ämnet diskuterats allt mer och fått ett allt starkare 

fotfäste i takt med att artiklarna och böckerna om företagens sociala ansvars-

tagande blivit allt fler. Ämnet har fått namnet ”Corporate Social Responsibi-

lity” och förkortas till ”CSR” samtidigt som det numera har blivit ett helt 

eget forskningsfält (Borglund et al. 2012). Elkington (1998) har framställt ett 

ramverktyg för strukturen av ett företags ansvarstagande vid namn The Triple 

Bottom Line (TBL).  The Triple Bottom Line (TBL) består av tre dimens-

ioner, ekonomiskt, socialt samt miljö vilka är kopplade till de tre P:na vilket 
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står för people, planet och profit, vilka benämns som människor, planet och 

lönsamhet och är de tre dimensioner som företaget kan ta ansvar inom. Fran-

chiseavtalet och franchisekedjans uppbyggnad är individuellt anpassad, vil-

ket innebär att CSR-arbete inom franchisekedjor kräver tydliga centrala 

CSR-strategier och kommunikationsstrategier som förmedlas kontinuerligt 

inom organisationens alla nivåer (Mesieberg och Ehrmann, 2012).  

 

Företagets ansvarstagande redovisas vanligen i en hållbarhetsredovisning 

med hjälp av ett ramverk framställt av GRI, Global Reporting Initative, som 

bygger på områdena inom TBL (Westermark, 2013).  År 2016 beslutade 

dessutom Sveriges riksdag om att införa en förändring i årsredovisningen ba-

serat på EU-direktiv 2014/95/EU. Förändringen trädde i kraft, redovisningsår 

2017 och innebär att företag över en viss storlek, enligt lag skall redovisa sitt 

samhällsansvarstagande i en hållbarhetsrapport.  

 

Kraven på socialt ansvarstagande kommer dock ifrån flera håll. Förutom på-

tryckningar från beslutande organ är även företagens olika intressenter en 

stor påverkansfaktor. Ofta ställer den stora allmänheten krav på ansvarsta-

gande, vilket exempelvis kan innebära att vissa kunder inte vill köpa produk-

ter eller tjänster från företag som inte gör ett tydligt etiskt ställningstagande, 

det kan vara aktieägarna som har vissa värderingar de vill att företaget skall 

stå för, eller leverantörer och samarbetspartners som har en tydlig policy om 

att inte göra affärer med företag som handlar oetiskt. Men oavsett vilka yttre 

påtryckningar som företaget utsätts för kommer det också finnas interna in-

tressenter att ta hänsyn till. Medarbetare förväntar sig många gånger att före-

taget de arbetar på också tar ett visst ansvar för sina anställda utöver löneut-

betalningar. Det kan exempelvis vara att de erbjuder sjukförsäkringar och 

liknande förmåner (Borglund et al. 2012). 
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För att företag skall ha möjlighet att förmedla sitt CSR-arbete till sina intres-

senter, krävs det att företaget har en tydlig intern CSR-kommunikation. Före-

tagets interna intressenter, det vill säga medarbetarna, är bärare av företagets 

CSR-arbete och kommunikation. Detta innebär således att företagets interna 

ansvarstagande spelar en stor roll (Borglund et al. 2012). 

1.2 Problemdiskussion  
 
Definitionen och innebörden av CSR- begreppet är något diffus, då varje en-

skild individ har en egen föreställning om vad som är viktigt att företag tar 

ansvar för och kring. Det är därför viktigt att företaget internt tydliggör hur 

företaget definierar innebörden av begreppet. Begreppets innebörd skall se-

dan implementeras på alla plan i organisationen (Carroll,1991, Borglund et 

al. 2012, Grafström, Göthberg och Windell, 2008). För att ett företags CSR-

arbete skall bli framgångsrikt och för att dess fulla ansvarstagande skall upp-

nås krävs det att företaget tar ansvar inom de tre dimensionerna ekonomiskt, 

socialt samt miljömässiga, ramverket benämns som Triple Bottom Line (El-

kington (1998). För att företaget vidare skall kunna ta sitt ansvarstagande 

krävs det tydligt uppsatta mål och beskrivningar av vilket typ av ansvarsta-

gande som de tre dimensionerna skall inkludera (Grafström, Göthberg och 

Windell, 2008).  

 

Företagets hållbarhetsredovisning bör integreras i företagets interna kommu-

nikation, och inte bara redovisas för externa intressenter. Således blir företa-

gets hållbarhetsredovisning en del av kommunikationen av företagets CSR-

arbete och vidare en del av företagets CSR-strategi (Westermark 2013). Ett 

internt synliggörande för hur företaget arbetar med sitt samhällsansvarsta-

gande och sitt hållbarhetsredovisningsarbete, bidrar till en ökad kunskap hos 

personalen. Den ökade kunskapen bidrar sedan till ett ökat personligt enga-

gemang, som i sin tur bidrar till att företaget kommer ett steg närmre att upp-

fylla sina mål inom sitt hållbarhetsarbete (Frostenson, Helin och Sandström, 



 

4(73) 
 

2013). Ett integrerande av CSR-arbete i företagets värdekedja anses mini-

mera risken för att företagets ansvarstagande endast blir ”ansvarstalande” 

(Jutterström och Norberg, 2011).  

 

När det kommer till intern kommunikation av CSR och företagets hållbar-

hetsredovisning är det problematiskt att företag vanligen enbart fokuserar på 

kommunikationen ut mot externa intressenter, och således glömmer av den 

interna kommunikationen till företagets olika nivåer. Det är företagets an-

ställda som är de starkaste förmedlarna av företagets CSR-arbete, och därför 

bör företaget lägga stort fokus på förmedlandet av CSR-arbetet och hållbar-

hetsredovisningen internt (Gillis, 2011).  

 

Inom franchisesamarbeten är fungerade intern kommunikation viktigare än i 

någon annan organisationsuppbyggnad. Ett franchisesamarbete bygger på en 

fungerande kommunikation mellan franchisegivaren och franchisetagaren. 

Förutsättningen för detta anses vara ett samarbete som bygger på öppenhet 

och yttrandefrihet (Axberg, 1999, Sagell och Carlsson 2005). Franchisetaga-

ren har vanligen i ett franchisesamarbete, fria tyglar inom mycket, men kopp-

las ständigt ihop med franchisegivarens varumärke i stort, vilket således bi-

drar till att franchisegivaren behöver ha en tydlig och enhetlig kommunikat-

ion och strategi för koncernen i stort, men främst inom koncernens CSR-ar-

bete. Franchiseorganisationer är mer mottagliga för utomstående gransk-

ningar av verksamheten än många andra organisationer. Därmed bör franchi-

segivaren ägna stort engagemang åt den lokala franchisetagarens CSR-ar-

bete, för att vidare vid en granskning minska risken för förlorade konkurrens-

fördelar (Mesieberg och Ehrmann, 2012). 

Antalet franchisetagare i Sverige ökar visar Svenska Franchiseföreningens 

undersökning från år 2018. I Sverige var det under 2018 över 30 000 egenfö-

retagare som kunde titulera sig som franchisetagare. Undersökningen visar 
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även att drygt en fjärdedel av franchiseföretagen återfinns inom detaljhan-

deln (Svenska Franchiseföreningen, 2018). I Svensk Handels hållbarhetsstu-

die ”Det ansvarsfulla företaget” anger 73% av företagen att de arbetar aktivt 

med CSR-frågor. Inom storleksklass 250 anställda eller fler, anger 91% av 

företagen att de arbetar aktivt med CSR-frågor (Svensk Handel, 2018).  

Ovanstående teori diskuterar problematiken kring att CSR-begreppet är dif-

fust och beroendet av en fungerade intern kommunikation för att CSR-arbetet 

skall kunna genomföras. Det poängteras även att Franchisesamarbeten redan 

är beroende av fungerade kommunikation, och beroendet av kommunikation 

för franchisekoncernens CSR-arbete bidrar med en ytterligare dimension av 

möjlig problematik om den interna kommunikationen inte fungerar som den 

ska. Vid sökandet efter tidigare forskning om CSR inom franchisesamarbeten 

har i huvudsak, endast managementkonsultföretags tolkning av det hela fun-

nits där de även erbjuder sina tjänster.  Inför arbetet med denna studie har 

endast en vetenskaplig artikel som berör de specifika ämnena CSR och Fran-

chising har hittats, vid namn Lost in Translation? The prevalence and perfor-

mance impact of corporate social responsibility in franchising, skriven av 

Brinja Mesiberg och Thomas Ehrmann år 2012. I och med det ökade antalet 

franchisetagare i Sverige, samt det aktiva arbetet med CSR som finns inom 

handeln, anses det därför finnas ett gap inom forskningen som behöver fyllas 

med fler studier som riktar sig mot CSR inom Franchisekoncerner. Därför 

anses denna studie kunna bidra med en ökad förståelse för hur CSR inom 

franchiseföretag kommuniceras till och av lokala franchisetagare. En förstå-

else som förväntas kunna hjälpa franchiseorganisationer att se hur deras 

CSR-arbete kan bli mer effektivt och vilka fallgropar som behöver undvikas 

för att nå dit.  
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1.3 Problemformulering  
 

• Hur framställer ett franchiseföretag sitt CSR-arbete i hållbarhetsredo-

visningen?  

• Hur tolkas betydelsen av hållbarhetsredovisningen av franchisetaga-

ren?  

• Hur implementeras hållbarhetsredovisning av franchisetagaren på lo-

kal nivå?  

1.4 Syfte 

 
Uppsatsen syfte är att fördjupa förståelsen för hur CSR-arbete kommuniceras 

till och av lokala franchisetagare.  
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1.5 Disposition  

 
Nedan redogörs för studiens disposition ( Se figur 1.1). Redogörelsen avser 

att ge läsaren en bild av vad som komma skall i rapporten.  

 

 
Figur 1.1 Egen illustration av studiens disposition.  
  

Metod
•Följande kapitel redogör för studiens ämnesval, 
forskningsansats samt de tillvägagångsätt som användts

Teoretiska 
referensram

•Följande kapitel redogör för studiens 
teoretiskareferensram. 

Hållbarhetsredovisni
ng

• Följande kapitel redogör för ICA Gruppens 
hållbarhetsredovisningar för åren 2017-2018 samt en 
analys av kommunikationsstrategin.

Intervjuer med 
handlarna

• Följande kapitel redogör för två kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer som genomfördes med två 
stycken handlare.

Analys

•Följande kapitel analyserar den empirsika datainsamlingen 
i form av hållbarhetsredovisningar, intervjuer och den 
teoretiska referensramen mot varandra.

Slutsats

•Följande kapitel presenterar studiens resultat, det vill 
säga svaret på studiens problemformuleringar. 

Studiens bidrag &  
vidare forskning

•Följande kapitel presenterar författarnas egna tankar 
kring studiens bidrag och vidare forskning. 

Reflektion

•Följande kapitel presenterar författarnas egna tankar 
och reflektioner kring studien.
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2.0 Metod   
I Kapitlet redogörs för de tillvägagångsätt som använts för att kunna be-

svara studiens frågeställningar och syfte. Metoden börjar med att beskriva 

valet av metod. Sedan beskrivs tillvägagångsättet för studiens datainsamling 

för att slutligen presentera hur studien förhåller sig till kvalitetsmått och 

etiska överväganden. 

2.1 Val av metod 

2.1.1 Forskningsansats  
 
 
Då studien avser att fördjupa förståelsen kring hur CSR-arbete kommunice-

ras till och av lokala franchisetagare, har studien genomförts med hjälp av 

kvalitativ metod och en tolkande ansatts. Kvalitativ forskningsmetod utgår 

från ett tolkande angreppsätt där målet är att tolka bilden av en särskild före-

teelse på djupet (Bryman och Bell, 2003).   
 
Ett induktivt förhållningsätt kopplas vanligen samman med en kvalitativ stu-

die. Induktion handlar till stor del om att upptäcka, och vidare skapas forska-

rens teoribildning på en empiriskt insamlad grund (Bryman och Bell, 2003). 

Studien utgår från ett induktivt förhållningsätt. Studien grundas i en analys 

av empirisk data i form av hållbarhetsredovisningar från redovisningsåren 

2017-2018 som vidare ligger till grund för studiens kvalitativa intervjuer. En 

teoretisk förförståelse kring studiens ämne har även funnits. Insamlade empi-

riska data kopplades sedan till en teoretisk referensram.  
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2.1.2 Forskningsstrategi och urval av fallstudieföretag 
 

Studiens forskningsstrategi består av en fallstudie där ICA används som fall-

företag. Att fallföretaget blev ICA har sin grund i att författarna hyser ett 

starkt intresse för just dagligvaruhandel. Att just ICA blev fallföretaget för 

studien beror på att ICA dels är den största aktören i Sverige inom dagligva-

ruhandeln och marknadsledande med sin marknadsandel på 50,8% samt en 

väletablerad franchisekoncern (Konkurrensverket, 2018). Verksamheten 

drivs av ICA-handlare som äger samt driver sina egna butiker. I och med den 

”fria strukturen” har ICA-handlare möjlighet att lokalt anpassa koncept och 

erbjudanden utefter den lokala kundgruppen (Icagruppen, 2018). Studien må 

ha beslutats att genomföras med Ica som fallföretag på grund av ett eget in-

tresse för dagligvaruhandeln, men studien hade likväl kunnat genomföras på 

samma sätt på en annan franchisekoncern då de empiriska faktorerna (den 

lagstadgade hållbarhetsredovisningen samt franchisetagarnas egna tankar och 

arbete kring ansvarstagande) som undersöks även går att finna hos andra 

franchiseorganisationer.  

 

Fallstudien bidrar med kunskap om bland annat sociala, organisatoriska, in-

dividuella och gruppmässiga företeelser. Fallstudier möjliggör för forskaren 

att ha en direkt koppling mellan det vetenskapliga och den sociala verklig-

heten. Fallstudien möjliggör en djupdykning inom det specifika studie ämnet 

(Yin, 2007). 
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2.2 Datainsamling 

2.2.1 Dokument som datakälla 
 
Studien använder sig av organisationsdokument i form av ICAs hållbarhets-

redovisningar från redovisningsåren 2017-2018 som empirisk datakälla. Stu-

dien har endast studerat hållbarhetsredovisningar från och med redovis-

ningsår 2017. Detta då Sveriges riksdag år 2016 beslutade om att införa för-

ändringar i årsredovisningen baserat på EU-direktiv 2014/95/EU som trädde 

i kraft redovisningsår 2017.  

 

Dokument publicerade av organisationer är en vanlig källa vid fallstudier. Ett 

sådant exempel på dokument, som även är offentligt, är företagens årsredo-

visning. Organisationsdokument vid fallstudier bidrar vanligen med en bra 

grundförståelse för studieobjektet (Bryman och Bell, 2003). Studien använ-

der sig av organisationsdokument som empirisk datakälla i form av ICAs 

hållbarhetsredovisningar från redovisningsåren 2017-2018. ICAs hållbarhets-

redovisning är relevant för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

 

ICAs hållbarhetsredovisning används för att bidra med en bild av den cen-

trala kommunikationsstrategin avseende hållbarhetsredovisningen för att vi-

dare kunna tolka betydelsen av redovisningen. Den anskaffade förförståelsen 

kring The Triple Bottom Lines tre demissioner Ekonomiskt, Socialt och Mil-

jömässigt har använts för att tolka hållbarhetsredovisningarna. Vidare har 

tolkningen använts som grund för studiens intervjufrågor för att vidare kunna 

studera hur hållbarhetsredovisningen implementeras på lokal nivå. Viktigt 

vid användning av organisationsdokument som empirisk datakälla är att stu-

dera dessa kritiskt. Detta då den skrivna sanningen kan skilja sig mot den 

faktiska. Med grund i detta används således ofta organisationsdokument som 

komplement eller i relation till en annan källa, både teoretiskt och empiriskt 

(Bryman och Bell, 2003).  
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Tolkning av dokument: 
 
Vid tolkning av ICAs hållbarhetsredovisningar från redovisningsåren 2017- 

2018, har dokumenten granskats noggrant. Analysen och granskningen av 

dokumenten syftade till att ge en överblick av företaget, deras aktiva CSR-

arbete och hur detta kommuniceras. Vid en tolkande ansats tolkar och analy-

serar forskaren exempelvis ett dokument. Forskaren försöker vid tolkningen 

komma fram till textens mening och betydelse. Metoden utgår ifrån att fors-

karen granskar dokumenten noggrant, för att sedan kunna specificera teman 

ur materialet som kan vara relevanta för att besvara studiens forskningsfråga 

(Bryman och Bell, 2003, Bell och Waters, 2016). Den anskaffade förförståel-

sen kring The Triple Bottom Lines (TBL) tre dimensioner Ekonomiskt, Soci-

alt och Miljömässigt har använts för att tolka hållbarhetsredovisningarna.  

 

Då ICA Gruppens hållbarhetsredovisning innefattar hela koncernens hållbar-

hetsarbete lästes först hållbarhetsredovisningar igenom noggrant ett flertal-

gånger för att vidare kunna rensa ut den information som inte rör verksam-

heten inom dagligvaruhandel. Sedan användes TBL som verktyg för att spe-

cificera ut information i redovisningen som berörde de tre dimensionerna. 

För att specificera ut informationen användes överstrykningspennor i tre 

olika färger, en för varje dimension, för att markera ut information som till-

hörde respektive dimension. Samma arbete utfördes vid fem gånger på en ny 

utskrift av redovisningen för att säkerställa att ingen information missats att 

markeras, men även för att säkerställa att informationen fick samma tema 

som tillhörighet. Den temaspecifika informationen användes sedan tillsam-

mans med studiens problemformuleringar för att framställa intervjufrågor för 

resterande insamling av empirin, vilket Bryman och Bell (2003) och Bell och 

Waters (2016) lyfter som en vanligt förekommande metod. 
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Källkritik kring organisationsdokument: 
 
ICAs hållbarhetsredovisningar från redovisningsåren 2017-2016 har stude-

rats källkritiskt genom att ställa ett par frågor mot källan för att kritiskt stu-

dera så att källan är trovärdig, pålitlig och äkta. Frågorna som har ställts är; 

1. Vilken typ av källa är dokumentet? 

2. Vad säger källan egentligen? 

3. Vem är upphovsmannen till källan? 

4. Vilket är källans syfte? 

5. Hur uppkom källan? 

6. Är den typisk eller olik liknande källor med samma syfte? 

7. Är källan fullständig? (Bell och Waters, 2016).  

 

Vid granskning av källans trovärdighet, pålitlighet och äkthet har det tagits i 

beaktning att källan är ett organisationsdokument av den art där organisat-

ionen skall framhäva vad den åstadkommit och sina framtida mål. Då det är 

ett organisationsdokument har det även tagits i beaktning att det är organisat-

ionens egen bild som framställs. Det har även tagits i beaktning att organisat-

ionens revisorer har bekräftat organisationsdokumentets trovärdighet, pålit-

lighet och äkthet.  

 

2.2.2 Kvalitativa intervjuer; Semi-strukturerade 
 

Semi-strukturerade intervjuer har använts som intervjuform för insamling av 

studiens empiriska primärdata. Semistrukturerade intervjuer innebär att fors-

karen har kommit fram till specifika teman/huvudfrågor, vanligen i form av 

en intervjuguide, som kommer styra intervjuns huvudsakliga riktning. Men 

samtidigt ges respondenten möjlighet att fritt utveckla sina svar. (Bryman 

och Bell, 2003). Intervjumetoden ansågs lämplig då två intervjuer med olika 

respondenter skall genomföras, detta då båda respondenterna gavs samma te-

man/huvudfrågor. Detta bidrog således till att generaliseringar kunde göras. 
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Semi-strukturerade intervjuer användes även då metoden ger utrymme för 

flexibilitet då intervjun kan anpassas baserat på respondents svar genom att 

tillexempel ställa följdfrågor. Ett djup skapas även då respondenten ges fritt 

utrymme att svara på frågorna.  

Urval:  
 

I studien har ett målstyrt urval, även kallat strategiskt urval, använts. Urvals-

typen ansågs lämplig för studien då det krävs att studiens respondenter besit-

ter vissa kunskaper för att studiens forskningsfrågor och syfte skall kunna be-

svaras, vilket Bryman och Bell (2003) benämner som den huvudsakliga an-

ledningen till målstyrt urval. Då studien studerar franchiseföretag, franchise-

tagare och har ICA som fallstudie företag kontaktades tolv stycken handlare, 

det vill säga franchisetagare. De tolv stycken handlarna som kontaktades var 

franchisetagare till butiker inom ICA Maxi Stormarknad profilen. ICA Maxi 

profilen valdes ut bland de olika profilerna inom koncernen då ett antagande 

om att butikens stora storlek bidrar till att franchisegivaren har större yttre 

krav på sig och bevakas mer frekvent kring huruvida de bedriver ett aktivt 

CSR-arbete i den lokala butiken. De tolv handlarna kontaktades via telefon 

och mail. Först kontaktades handlarna via telefon för att få en mer personlig-

kontakt, men om handlaren var svår att få tag i skickades ett mail. De tolv 

stycken tillfrågade handlarna valdes ut baserat på geografisk position. Utav 

de tolv tillfrågade handlarna valde två stycken att ställa upp på en intervju.  
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Ytterligare precisering av studien:  
 
Frågorna som utformats i Ytterligare precisering av studien (Se figur 2.1) har 

sedan skapat grunden för studiens intervjuguide (Se bilaga 1). Den ytterli-

gare preciseringen av studiens frågor har utformats utifrån hållbarhetsredo-

visningarnas information inom TBL, teoretisk förförståelse och med hjälp av 

studiens problemformuleringar. Kolumnen till vänster är kopplad till hållbar-

hetsredovisningarna och förförståelsen för TBL. I hållbarhetsredovisningarna 

berörs CSR och TBL. Den mittersta kollumen teman har valts då det är inter-

vjufrågor inom dessa områden som krävs för att anskaffa kunskap för att vi-

dare kunna besvara rapportens problemformuleringar gällande franchisetaga-

ren. Dessa teman togs fram utifrån de teman som funnits i hållbarhetsrappor-

terna och hållbarhetsrapporten, vilka listas i den vänstra kollumen.  

 
Koppling till håll-
barhetsredovis-
ningar och förför-
ståelse:  

Koppling till studiens 
problemformuleringar 
gällande franchiseta-
garen: 

Empirisk undersök-
ning: 

Inledande Frågor Bakgrunds informat-
ion om respondentens 
koppling till ICA och 
dagligvaruhandeln.  

Hur länge har du drivit 
denna ICA butik? 
 
Startade du butiken eller 
har du tagit över den 
från en tidigare hand-
lare? 
Har du någon tidigare 
erfarenhet inom ICA/an-
nan dagligvaruhandel? 

CSR ICA Gruppens cen-
trala CSR-arbete 

Hur skulle du beskriva 
ICA Gruppens centrala 
CSR arbete? 
 

CSR:s betydelse på 
butiken 

Vad har CSR för bety-
delse för din ICA butik? 
Vad har CSR för påver-
kan på ert dagliga arbete 
i butiken? 
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Hur påverkas ert CSR-
arbete av ICA Gruppen? 
 

Intern kommunikation 
av CSR 

Hur förmedlas ICA 
Gruppens centrala 
mål/arbete inom CSR till 
er lokala handlare?  
 
Finns det några centrala 
riktlinjer kring hur ni 
skall arbeta med CSR? 
Om ja, vilka? 
  
Hur och var förmedlas 
butikens CSR-arbete till 
medarbetarna? 
 
Hur arbetar ni i butiken 
med att få alla medarbe-
tare engagerade kring 
butikens CSR-arbete? 
 
 

Triple Bottom 
Line  
 

Ekonomiskt/Lönsam-
het 

Hur arbetar ni för att 
hålla butiken lönsam? 
 

Socialt/Människor Hur arbetar ni med de 
sociala frågorna? 

Miljömässigt/Planet Hur arbetar ni kring mil-
jöfrågor? 
 

Vad gör ni för att minska 
er klimatpåverkan? 
 
 

Figur 2.1 Egen illustration av Ytterligare precisering av studien 
.  
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Intervjuernas genomförande: 

 
Inför studiens intervjuer har tolv stycken handlare på ICA Maxi Stormarknad 

kontaktats via telefon och mail i hopp om en intervju. Utav de tolv kontak-

tade har två handlare valt att ställa upp för en intervju. Intervjuerna hölls på 

två stycken ICA Maxi Stormarknad med butikens handlare, det vill säga 

franchisetagare. Intervjuerna hölls den 8 respektive 9 Maj 2019 i handlarens 

butik. Bryman och Bell (2003) menar att vid kvalitativa intervjuer är det vik-

tigt att forskaren är uppmärksam på det som sker i nuet. Forskaren skall även 

för etiskt korrekt agerande, fråga om respondentens godkännande för att in-

spelning av intervjun skall kunna ske. 

 

 Intervjuerna inleddes med att respondenterna tillfrågades om godkännande 

att spela in intervjun samt tillgavs informationen om att respondenten kom-

mer vara anonym och anges i studiens som Respondent 1 respektive Respon-

dent 2. Respondenterna tillgavs även informationen att materialet från inter-

vjun kommer skickas till respondenten för respondentvalidering före studiens 

publicering. Intervjuerna var som tidigare nämnt av semi-strukturerat slag 

där respondenterna ställdes frågor som framställts via en intervjuguide och 

ytterligare precision av studien (se bilaga 1 och kapitel ytterligare precise-

ring av studien). Då intervjun var av semi-strukturerat slag ställdes följdfrå-

gor vid behov till de svar som respondenten gav. 
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Analys av intervjuer:  
 
För analysen av all insamlad kvalitativ data från intervjuerna lyssnades de in-

spelade intervjuerna igenom noggrant ett flertal gånger. Stödanteckningar 

fördes under lyssnandets gång. Stödanteckningarna gällande iakttagelser som 

fördes direkt efter intervjun ägt rum, läses även igenom igen. Första delen till 

att analyser insamlad kvalitativ data var att lyssna igenom intervjuerna nog-

grant, men även genom att tänka tillbaka till intervjun och de iakttagelser 

som gjordes under intervjun. Iakttagelserna kan vara i språkligform, det vill 

säga hur respondenten uttryckte sig, men även det kroppsliga språket, så som 

reaktioner i form av miner och rörelsemönster. Nästa steg i analysen av in-

samlad data är att tolka den. Tolkningen sker i perspektiv mot studiens teore-

tiska data för att vidare kunna göra antaganden och konstateranden (Trost, 

2010).  

 

2.3 Kvalitetsmått  
 
Inom den kvalitativa metoden finns kategorin trovärdighet inom kvalitets-

mått. Inom trovärdighet finns fyra stycken delkategorier i form av tillförlit-

lighet, överförbarhet. pålitlighet och Möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman och Bell, 2003).  

 

2.3.1 Tillförlitlighet 
 
Bryman och Bell (2003) beskriver att tillförlitlighet innebär att studien som 

forskaren utfört går i god med de regler som finns inom den vetenskapliga 

forskningen. Studiens respondenter skall även utföra en respondentvalide-

ring, vilket innebär att respondenten skall ge sin bekräftelse på att forskaren 

har tolkat respondentens sociala verklighet sanningsenligt. För att säkerställa 

studiens tillförlitlighet har således de regler som finns, tagits till hänsyn. Stu-

diens respondenter blev även underrättade under intervjutillfället om att de 
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kommer få utföra en respondentvalidering och få tillgång till studien innan 

dess publikation för bekräftelse om studien är i enhet med deras uppfatt-

ningar av den sociala verklighet, de befinner sig i.  

2.3.2 Överförbarhet 
 
Överförbarhet innebär ”hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö” (Bryman och Bell, 2003, s.307). För att kvalitetsmåttet överförbarhet 

skall uppnås har studiens forskningsprocess presenterats i en modell (Se figur 

2.2). Då överförbarhet kan vara en svårighet att säkerställa i kvalitativa stu-

dier enligt Bryman och Bell (2003), har fokus legat på att på djupet förklara 

hur studiens empirinsamling har utförts samt de resultat som de utmynnat i.  

 

2.3.3 Pålitlighet  
 
Bryman och Bell (2003) redogör för att pålitlighet kan beskrivas som studi-

ens trovärdighet. För att säkerställa studiens pålitlighet har studiens forsk-

ningsprocess redogjort för (Se figur 2.2), vilket enligt Bryman och Bell 

(2003) är en metod för att påvisa studiens trovärdighet. Intervjufrågorna och 

dess uppkomst (Se Bilaga 1 och Figur 2.2) har beskrivits och empiriska data 

har tydlig redogjorts för med ett stort antal direkta citat för att påvisa studiens 

pålitlighet.  

 

2.3.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
Med vetskapen om att fullständig objektivitet är en omöjlighet inom samhäl-

lelig forskning är det viktigt att kunna styrka och konfirmera sin forskning 

genom att säkerställa och påvisa att egna värderingar och egna teoretiska in-

riktningar inte påverkat studien medvetet (Bryman och Bell, 2003). Under ar-

betets gång har denna studie vid flertalet tillfällen granskats av flera obero-

ende personer för att bland annat undvika att studien påverkats av egna vär-

deringar och teoretiska inriktningar. 
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2.4 Etiska överväganden  
 
Bryman och Bell (2003) lyfter att de etiska regler som finns inom forsk-

ningen behandlar hur forskaren skall förhålla sig till och behandla en studies 

deltagare. Några av de grundläggande etiska regler samt dess innebörd är In-

formationskrav – Studiens medverkande skall informeras om studiens syfte, 

samt informeras om studiens olika moment.  Samtyckeskrav – Deltagarna 

skall känna till att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst 

har rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitets- och anonymitetskrav – 

De medverkandes personuppgifter skall behandlas konfidentiellt och inte fin-

nas tillgängliga för obehöriga.  

 

När studiens urval genomfördes blev de kontaktade respondenterna redan i 

första kontakten informerade om studiens syfte och dess moment. Vid inter-

vjutillfällena blev respondenterna ännu engång informerade gällande studi-

ens syfte och moment. Intervjuerna inleddes även med att informera respon-

denterna gällande att deras medverkan i studien är frivillig och att de har all 

möjlighet att avbryta sin medverkan. Respondenterna blev även informerade 

om att deras personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt.  Responden-

terna fick informationen om att de i studien kommer vara helt anonyma och 

enbart benämnas som Respondent 1, respektive Respondent 2, samt att de 

kommer få genomföra en respondentvalidering före studien publiceras för att 

säkerställa att de anser sig tillräckligt anonymiserade och att uppgifterna som 

är angivna är korrekta.  
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2.5 Sammanfattning av studiens forskningsprocess 
 

Figuren nedan (Se figur 2.2) sammanfattar studiens forskningsprocess och 

tillvägagångsätt, det vill säga metod.  

 
Figur 2.2 Egen illustration av Studiens forskningsprocess.  
  

Förförståelse för teori

Tolkning/analys av 
hållbarhetsredovisning

Precisering av studien

Intervjugudie

Intervju

Bearbetning av empiri

Presentation av empiri

Insamling av teori

Analys
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3.0 Teoretisk referensram   
I kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Den teoretiska refe-

rensramen är indelad i två huvudområden: CSR- Corporate Social Re-

sponsibility och Intern Kommunikation. Först presenteras huvudområdet 

CSR som innehåller delområdena: Triple Bottom Line, Hållbarhetsredovis-

ning och CSR inom Franchise. Sedan presenteras det andra huvudområdet 

Intern kommunikation vilket innehåller delområdena: Grundläggande bygg-

stenar inom Intern Kommunikation, Shannon och Weavers Kommunikations-

modell, Intern kommunikation av CSR, och Intern Kommunikation inom 

Franchise.  

3.1 CSR- Corporate Social Responsibility 
 

Begreppets grundinnebörd, oavsett definition, är att företaget aktivt arbetar 

för att på något sätt förbättra samhället genom att ta ett samhällsansvar. Det 

kan till exempel vara genom att säkerställa mänskliga rättigheter, skänka 

pengar till välgörenhet och använda sig av förnybara material i sin produkt-

ion (Gillis, 2011).  Grafström, Göthberg och Windell (2008) förklarar att det 

finns två alternativa tolkningar på företags samhällsansvar. Antingen ser man 

det som vad ett företag är skyldiga att göra för att minimera sin skada på 

samhället, alternativt att företaget bör ansvara för att maximera samhällsnyt-

tan.  

 

De två tolkningarna förklararar Grafström, Göthberg och Windell (2008) 

öppnar upp för att företaget antingen tar ansvar för att undvika gärningar som 

påverkar samhället i en negativ bemärkelse, alternativt att företaget utför gär-

ningar som anses bidra i positiv bemärkelse till samhället. Vidare kan även 

samhällsansvaret tolkas som något som skall ske lokalt där företaget är verk-

samma, alternativt globalt då allt vi gör påverkar det globala samhället i stort.  
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3.1.1 Triple Bottom Line   
 
The Triple Bottom Line (TBL) är ett ramverk framtaget av Elkington(1998) 

som består av tre stycken dimensioner av företagsansvar. Dimensionerna be-

står av ekonomiska, sociala samt miljömässiga frågor. För att företagets fulla 

ansvar skall vara uppnått krävs ansvarstagande inom alla de tre dimension-

erna. Det tre dimensionerna kallas även de tre P:na vilka står för people, pla-

net och profit, vilka benämns som människor, planet och lönsamhet (Elking-

ton, 1998).  

 

Den ekonomiska dimensionen handlar om hur lönsamt ett företag är, det vill 

säga jämförelse av företagets vinster och utgifter. Företag skall även sträva 

efter en långsiktig lönsamhet för att vidare kunna bidra till att förbättra sam-

hället. Företagets ekonomiska lönsamhet får vidare inte påverka människor 

och planeten negativt. (Borglund et al. 2012, Elkington, 1998). Den sociala 

dimensionen handlar om att företaget skall behandla sina medmänniskor 

etiskt i alla led, allt ifrån internt till externt (Borglund et al. 2012, Elkington, 

1998, Grafström, Göthberg och Windell, 2008). Den miljömässiga dimens-

ionen handlar om hur företaget tar hand om planeten och agerar utifrån att 

deras verksamhet inte skall påverka planeten negativt (Borglund et al. 2012, 

Elkington, 1998).  Däremot lämnas företaget med att själva göra sina egna 

tolkningar och beslut kring hur företaget skall ta sitt ekonomiska, sociala och 

miljömässiga ansvar och genom vilka aktiviteter företaget skall genomföra 

detta (Grafström, Göthberg och Windell, 2008).  

Grafström, Göthberg och Windell (2008) förklarar att forskning har visat på 

att om ett företag tar ett samhällsansvar i dimensionerna sociala och miljö-

mässiga så bidrar det med positiva effekter för företagets ekonomiska di-

mension. Detta då företagets ekonomiska intäkter ökar då företagets intres-

senter ställer sig mer positiva till företaget och dess erbjudna varor och tjäns-

ter, vilket således stimulerar lönsamheten. Grafström, Göthberg och Windell 
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(2008) förklarar att man på så sätt kan beskriva att den ekonomiska dimens-

ionens ansvarstagande påverkas av företagets ansvarstagande i de andra di-

mensionerna, men även såklart hur företaget förhåller sig till sina utgifter i 

relation till intäkter.  

 

 
 

Figur 3.1 Egen illustration av Triple Bottom Line (Elkington, 1998). 
 
 
 

3.1.2 Hållbarhetsredovisning 
 
Vad hållbarhetsredovisning är beskriver Frostenson, Helin och Sandström 

(2015, s.8 ) som ”En ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljö-

mässiga aspekter av företagets verksamhet”.  Hållbarhetsredovisningen age-

rar som ett verktyg som företag använder för att presentera sitt arbete och an-

svarstagande mot en hållbarutveckling för dess intressenter Frostenson, Helin 

och Sandström (2015). 

 

Företag använder vanligen riktlinjer för sin hållbarhetsredovisning som fram-

ställts av organisationen GRI, Global Reporting Initative, som grundades år 

1997. Organisationens riktlinjer och ramverk för hållbarhetsredovisning har 

etablerats globalt och är idag något de flesta företag och organisationer glo-

Ekonomiskt /
Lönsamhet

Miljömäsigt/ 
Planet

Socialat/ 
Människor
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balt förhåller sig till. GRI:s riktlinjer och ramverk har sin grund i dimension-

erna i Triple Bottom Line (Se 5.1.1) som framställdes av Elkington (1998). 

GRI:s riktlinjer anses vara den lämpligaste metoden för att redovisa företa-

gets samhällsansvar. Problemet med redovisning av samhällsansvar är att det 

är engagemang och aktiviteter som är svåra att mäta, därför anses GRI:s rikt-

linjer och nätverk agera som stöd för företagen vid hållbarhetsredovisning 

(Westermark 2013).  

 

Frostenson, Helin och Sandström (2015) beskriver att ett företags hållbar-

hetsredovisning skall enligt GRI ha sin grund i innehållsmässiga och kvalita-

tiva principer. Principernas innehåll är: 

”Innehållsmässiga principer är väsentlighet, kommunikation med intressen-

ter, hållbarhetsammanhang och fullständighet. Kvalitativa principer är ba-

lans, jämförbarhet, precision, när redovisningen ska avges, tydlighet och till-

förlitlighet” (Frostenson, Helin och Sandström, 2015 s.34). 

 

Enligt 6 Kap 10 § Årsredovisningslagen (1995:1554) skall företag över en 

viss storlek redovisa en hållbarhetsrapport. Enligt 12 § Årsredovisningslagen 

(1995:1554) skall hållbarhetsrapporten innehålla ”de hållbarhetsupplysningar 

som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat 

och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som 

rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkande av korruption”. 

3.1.3 CSR inom Franchise   
 

Meiseberg och Ehrmann (2012) menar att franchisegivaren bör engagera sig 

mer i det lokala CSR-arbete hos franchisetagaren, istället läggs för mycket 

tid på att hitta nya franchisetagare. Däremot menar Meiseberg och Ehrmann 

(2012) att större och mer väletablerade franchisekedjor är bättre på att enga-

gera sig i det lokala CSR-arbetet. En anledning till detta kan vara att större 
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kedjor ligger mer i riskzon för att bli granskade av utomstående intressenter. 

Om en större kedja vidare inte engagerar sig i det lokala franchisetagarnas 

CSR-arbete kan de bidra med förlorade konkurrensfördelar och ökade ovän-

tade kostnader. 

 Meiseberg och Ehrmann (2012) förklarar att det är viktigt att kedjemärket 

har en tydlig strategi och förmedling av koncernens helhets CSR-arbete och 

mål då franchisetagare tenderar att uppträda av självintresse. Vidare lyfter 

Meiseberg och Ehrmann (2012) att om franchisegivaren förmedlar en tydlig 

strategi plus att franchisegivaren utför lokalt CSR-arbete så blir kedjans 

CSR-arbetet mer genomslagskraftigt och bidrar med mer positiva effekter, än 

ett enskilt företag. 

3.2 Intern kommunikation 
 
Kalla (2005) och Gillis (2011) menar att en lyckad strategi för intern kom-

munikation anses vara en av de huvudsakliga faktorerna till att en organisat-

ion blir framgångsrik. Organisationer kan åstadkomma mer om de aktivt ar-

betar tillsammans mot gemensamt kommunicerade mål, än individuella mål. 

Gillis (2011) betonar att större organisationer som är indelade i flera led är 

beroende av sin interna kommunikation för att kunna kommunicera samma 

budskap ut mot företagets intressenter. 

Gróf (2001) beskriver att den interna kommunikationen av värderingar och 

mål i en organisation är det som driver organisationen framåt i de flesta orga-

nisatoriska frågorna. Gróf (2001) beskriver vidare att den interna kommuni-

kationen av företagets värderingar och mål är det som vidare skapar företa-

gets organisationskultur.  
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3.2.1 Grundläggande byggstenar inom Intern Kommunikation 
 

Gillis (2011) redogör för att intern kommunikation är uppbyggd av tre grund-

läggande byggstenar, hierarkisk kommunikation, massmedial kommunikation 

och kommunikation via Sociala nätverk. På senare år har sociala medier bli-

vit ett överlappande lager för alla de tre grundläggande byggstenarna (Se fi-

gur 5.2). 

 

 
Figur 3.2 Building blocks of an internal communications program (Gillis, 

2011 s.196).  

 

Den hierarkiska kommunikationen består av top-down kommunikation där de 

högst beslutande cheferna inom organisationen kommunicerar nedåt i organi-

sationen. Ju fler lagren av chefer inom organisationen desto större risk för att 

budskapet förändras och försvårar för förmedling av kontinuerlig informat-

ion. Ett problem vid hierarkisk kommunikation är även att vissa chefer, inom 

organisationen, är bättre på att förmedla informationen till sina anställda än 

andra, vilket skapar en obalans i organisationen (Gillis, 2011).  

 

Den massmediala kommunikation består av kommunikation så som nyhets-

brev, e-mail, videos, tidningar, bloggar och likande som är utformad för att 



 

27(73) 
 

kunna nå ett stort antal anställda inom olika delar av organisationen, vanligen 

alla anställda inom organisationen. Massmedial kommunikation anses vara en 

effektiv intern kommunikation som bidrar till ett säkerställande om att alla 

anställda inom organisationer har blivit delgivna samma information. Den 

bästa typen av massmedial kommunikation anses vara den som både lyfter 

styrkor och svagheter inom organisationen. Ett möjligt problem med mass-

medial kommunikation är att alla anställda inte läser utskicken. För att säker-

ställa detta är det många företag som har funktioner så de kan se att den an-

ställda tagit del av informationen. Ett problem med massmedial kommunikat-

ion är att vissa anställda på företaget många gånger inte har arbetsuppgifter 

som ger dem tillgång till tillexempel en mailadress, således är det viktigt att 

företaget förmedlar informationen via flera kanaler (Gillis, 2011).  

 

Kommunikationen via sociala nätverk är den kommunikation som sker den 

naturliga vägen, det vill säga genom anställda som samtalat på arbetsplatsen. 

Det kan till exempel vara en grupp som alltid äter lunch ihop. Dessa typer av 

informella nätverk kan ofta misstas för rykteskapande grupper, men ofta är 

det i dessa informella nätverk på arbetsplatsen informationen om utvecklings 

potential, problem och möjligheter finns. För att ta vara på dessa informella 

nätverk kan exempelvis frukostmöten anordnas med chefen och en slump-

mässigt vald grupp (Gillis, 2011).  

 

Det överlappande lagret sociala medier är det sociala mediekanaler så som 

LinkedIn, Facebook, Twitter och YouTube som blir integrerade in i organi-

sationen från samhället, tillexempel att företaget har en LinkedIn sida. An-

vändandet av sociala medier i samhället har förändrat organisationernas 

kommunikationskanaler, dels då intressenterna förväntar sig kommunikation 

i kanalerna, men även då medarbetaren förväntar sig att kunna få tag i in-

formation och få kontakt med nyckelpersoner på samma smidiga sätt som 

medarbetaren får kontakt med sina vänner via sina sociala medier hemma. 
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Problem har även uppstått i att medarbetarna inte enbart använder sociala 

medier på arbetstid för företagets vinning, utan för personligt bruk. Det har 

däremot blivit vanligt att företag utvecklar sitt egna sociala medie-verktyg 

för att medarbetare och organisationen i stort skall kunna kommunicera in-

ternt med varandra (Gillis, 2011). 

 

3.2.2 Shannon och Weavers kommunikationsmodell  
 
Shannon och Weaver har genom sin modell som framställdes år 1949, lagt 

grunden för kommunikationsmodeller ( Se figur 3.3).  

 

År 1949 lade Shannon och Weavers kommunikationsteori grunden för den 

moderna kommunikationsforskningen. Modellen utgick från meddelanden 

som sändes via telegraf, men har därefter använts som en allmän beskrivning 

av kommunikationsprocesser då all kommunikation påverkas av samma ty-

per av faktorer. Så trots alla år som gått och det faktum att teorin utgick från 

ett kommunikationssätt som numera kan räknas som helt utdaterat, används 

modellen än idag som beskrivning av kommunikationens grunder (Severin 

och Tankard, 2001). 

 

Modellen visar hur en informationskälla skapar ett meddelande att kommuni-

cera. Meddelandet kan bestå av, tal, skrift, bilder, ljud eller något annat. Av-

sändaren anpassar sedan meddelandet till en signal, lämpad för den valda 

kommunikationskanalen. Därefter sänds meddelandet genom kommunikat-

ionskanalen av sändaren till mottagaren där meddelandet till slut når sin des-

tination. Brus kallas allt som på något sätt kan störa eller påverka meddelan-

det på vägen från sändaren till mottagaren och därmed förändra hur med-

delandet uppfattas eller helt enkelt få delar av meddelandet att helt falla bort. 

Vid en vanlig konversation, ansikte mot ansikte, fungerar hjärnan som in-

formationskällan, rösten blir sändaren som producerar röstmeddelandet och 
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sänder meddelandet genom luften. Meddelandet når sedan örat på den motta-

gande personen där det uppfattas av personens hjärna, vilket innebär att med-

delandet nått sin destination. Men om det exempelvis var några barn som 

lekte bredvid och plötsligt skrek till medan meddelandet sändes, kan skriket 

ha överröstat meddelandet och därmed inneburit att vissa ord inte uppfattades 

eller att vissa ord uppfattades som andra ord. Det är ett exempel på brus (Se-

verin och Tankard, 2001).  

  

 

 
Figur 3.3 Egen illustration av The Mathematical Theory of Communication 
(Shannon och Weaver, 1949).  
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3.2.3 Intern kommunikation av CSR 
 
Borglund et al. (2012) och Dawkins (2005) anför att det är den interna kom-

munikationen i företaget som är länken som avgör om ett företags CSR-ar-

bete blir framgångsrikt eller ej. Dawkins (2005) beskriver att företag tänker 

allt för vanligen enbart på kommunikationen till dess intressenter, men glöm-

mer att inkludera företagets anställda. CSR-arbetet är viktigt att involvera de 

anställda i då de dels är en kategori som är inkluderat i ett företags CRS-ar-

bete, men även då det är de anställda som till störst del förmedlar företagets 

CSR-arbete. Gillis (2011) menar att de anställdas nivå av tillfredsställelse 

hänger ihop med de anställdas engagemangs nivå. För att företaget skall 

kunna ha ett framgångsrikt CSR-arbete krävs att de anställdas tillfredställelse 

nivå är hög. 

 

Gillis (2011) menar att i större företag behöver organisationen skapa länkar 

mellan organisationen i stort och organisationen på lokal nivå. I större före-

tag är det än viktigare att organisationer har en vision, värderingar och en 

strategi för företagets CSR-arbete. Visionen, värderingarna och strategin be-

höver sedan kommuniceras tydligt och kontinuerligt i organisationen för att 

kunna bidra organisationen med positiva effekter. Borglund et al. (2012) me-

nar att den interna kommunikationen av företagets vision, värderingar och 

strategi för CSR-arbete bör kommuniceras kontinuerligt till företagets an-

ställda då det ökar de anställdas igenkänningsnivå i företagets budskap.  

 

Borglund et al. (2012) förklarar att en god igenkänningsnivå i företagets bud-

skap bland dess anställda ökar deras engagemang och stolthet gentemot före-

taget, vilket i sin tur ökar legitimiteten i företagets CSR-arbete. Gillis (2012) 

lyfter att ett bra sätt att öka medarbetarnas engagemangsnivå inom CSR-ar-

betet är att låta medarbetarna vara med i skapandeprocessen av visionerna, 
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värderingarna och strategin. Gillis (2011) förklarar att kommunicera CSR-ar-

betet internt inom organisationen anses vara den främsta kommunikationska-

nalen ut mot intressenter då företagets anställda bidrar till word of mouth 

konceptet. Om företaget således arbetar aktivt med CSR-arbetet och företa-

gets anställda anser sig nöjda och stolta över företagets arbete kommer före-

taget således märka av positiva effekter. 

 

3.2.4 Interkommunikation inom Franchising  
 

Axberg (1999) och Sagell och Carlsson (2005)  beskriver att god kommuni-

kation vid franchising är helt avgörande för ett lyckat samarbete. För att 

kommunikationen således skall ha förutsättningar för att vara god krävs det 

att organisationsklimatet är fritt, öppet och där yttrande av åsikter välkomnas 

med öppen famn. Axberg (1999) lyfter att det således är viktigt att franchise-

givaren inte försöker spela på sin makt, utan istället arbetar med att förmedla 

tydlig kommunikation gällande förhållandet och dess innehåll.  

 

Axberg (1999) menar även att franchisegivaren inte får glömma av att det är 

franchisetagaren som är kunden i fråga, och bör därmed lägga ner energi på 

att få en välfungerande intern kommunikation, vilket vidare bidrar till en god 

relation. Mesieberg och Ehrmann (2012) beskriver vikten av att franchisegi-

varen har en tydlig CSR-strategi för hela koncernen som tydligt kommunice-

ras till franchisetagare. Kommunikationen till franchisetagaren om företagets 

centrala CSR-strategi bör ske kontinuerligt.  
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3.3 Analysmodell   
 
Analysmodellen (Se figur 3.4) illustrerar hur sambandet mellan ICA Grup-

pens hållbarhetsredovisning och ICA handlarnas agerande, sammankopplas 

med den teoretiska referensramen i rapportens analysdelar.  

 
 
Figur 3.4 Egen illustration av analysmodell.  
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4.0 Hållbarhetsredovisningar på ICA Gruppen  
I kapitlet redogörs för empiriska data gällande ICA Gruppens hållbarhetsre-

dovisningar från redovisningsår 2017-2018. Sedan analyseras empiriska 

data gentemot teoretiska data i en analys för att kunna dra en slutsats kring 

kommunikationsstrategin. Kapitlet nedan är kopplat till studiens första pro-

blemformulering som lyder: Hur framställer ett franchiseföretag sitt CSR-ar-

bete i hållbarhetsredovisningen?  

 

4.1 Om ICA och beskrivning av deras årsredovisning 
 
Grundidén till ICA uppkom av Hakon Swenson år 1917 när han under nam-

net Hakon-bolaget startade en grossistverksamhet där detaljhandlare kunde 

bli delägare. ICAs grundidé bygger på att enskilda verksamheter samverkar 

kring bland annat logistik, inköp och visioner (ICA Gruppen, u.å.).  

 

ICA Sveriges affärsmodell bygger på att varje ICA butik ägs av en franchise-

tagare, vilka ICA benämner som handlare (Se figur 4.1 nedan). ICA Sverige 

äger lokalerna och varumärket och handlaren äger samt driver butiken. 

Handlaren och ICA Sveriges samarbete och relation regleras i skriftliga avtal 

som anger vad respektive part får göra och inte. ICA Sveriges affärsmodell 

ger handlaren möjligheten att anpassa sin verksamhet till den lokala konsu-

menten och marknaden (ICA Gruppen.se, u.å.).  

 

ICA Gruppens hållbarhetsrapporter är en del av ICA Gruppens årsredovis-

ning. ICA Gruppens årsredovisning respektive hållbarhetsredovisningen in-

nefattar hela koncernenens arbete. ICA Gruppens hållbarhetsrapporter har 

som målsättning att kommunicera ut företagets aktiva arbete med hållbarhet 

och hur det utvecklas. Anledning för hållbarhetsredovisningen är att ge kun-

derna och övriga intressenter en känsla av trygghet och förtroende för företa-

get och att hållbarhetsarbete är något som tas seriöst. För att redovisa sin 
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hållbarhetsredovisning utgår ICA Gruppen från GRI:s, Global Reporting Ini-

tiatives, riktlinjer och ramverk för redovisning av hållbarhetsarbete (ICA 

Gruppen.se, u.å.).  

 

 
Figur 4.1 ICA Sveriges affärsmodell (Icagruppen.se, hämtad: 03/05-19).  

4.2 Vad skrivs i hållbarhetsredovisningarna? 
 
I detta avsnitt sammanställs ICA Gruppens hållbarhetsredovisningar från 

åren 2017 och 2018. ICA Gruppens hållbarhetsredovisningar innefattar hela 

koncernens hållbarhetsarbete och har därför fått rensas från all information 

som inte rör verksamheten inom dagligvaruhandeln innan resterande inne-

håll har kunnat sammanställas och analyseras. Hållbarhetsredovisningarna 

sammanställs och struktureras här utifrån Elkingtons (1998) Triple Bottom 

Line.  
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4.2.1 Ekonomiskt 
 

ICA Gruppens affärsverksamhet har under de båda åren som ligger till grund 

för studien, 2017 och 2018, varit lönsam med god marginal. Efter år 2017 

rapporterades ett årsresultat som uppgick till 4 145 000 000 SEK. Under år 

2018 minskade vinsten något, men affärsverksamheten har fortsatt visa sig 

lönsam med ett årsresultat som uppgick till 3 647 000 000 SEK. 

Viktigt att tillägga är att resultaten för de båda åren gäller hela koncernen och 

inte bara verksamheten inom dagligvaruhandeln (Icagruppen, 2017 och 

Icagruppen 2018).  

4.2.2 Socialt 
 
ICA Gruppen uttrycker att de skall bedriva en etiskt hållbar handel. Detta 

görs genom noggranna kontroller av leverantörer för att säkerställa att de 

upprätthåller den etiska nivå som ICA Gruppen kräver. ICA Gruppen har för 

ändamålet därför upprättat ett eget verktyg för revision som de kallar ICA 

Social Audit. ICA Social Audit verkar i högriskländer och kombinerar egna 

revisioner med revisioner utförda av tredjepart, vilket har kortat ner, den ofta 

långa processen med att få till en social revision (Icagruppen, 2017 och 

Icagruppen 2018).  

 

Vid de fall där någon form av oegentligheter upptäcks, upprättas en hand-

lingsplan som följs upp. Första gången en leverantör inte når upp till kraven 

kan de få en chans att korrigera det som har felat och fortsätta som leveran-

tör. Vid upprepade avvikelser avslutas allt samarbete med leverantören. Un-

der 2017 och 2018 avslutade ICA sina samarbeten med totalt 26 leverantörer 

som inte kunde leva upp till ICA Gruppens krav rörande mänskliga rättig-

heter, alternativt inte klarat att genomföra de förbättringskrav som ställts ef-

ter en första revision (Icagruppen, 2017 och Icagruppen 2018).  
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För att motverka barnarbete har ICA Gruppen beslutat att ingen person under 

15 år får arbeta hos någon av koncernens leverantörer. Vid de fall där nation-

ell lagstiftning stipulerar än mer långtgående krav, skall istället dessa följas. 

Om ICA Gruppen upptäcker eller misstänker ett fall av barnarbete, kräver 

avtalet med leverantören att leverantören vidtar åtgärder som ser till perso-

nens bästa. Tillsammans med leverantören skall då bästa möjliga lösning 

med hänsyn till barnets ålder, sociala situation och utbildning tas fram 

(Icagruppen, 2017 och Icagruppen 2018).  

 

 
 

Figur 4.2 Godkännande för socialt ansvar på ICA Gruppen 2018 (Icagrup-

pens hållbarhetsredovisning år 2018, hämtad 15/05-19).  
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Figur 4.3 Godkännande för socialt ansvar på ICA Gruppen 2017 (Icagrup-

pens hållbarhetsredovisning år 2017, hämtad 15/05-19).  

4.2.3 Miljömässigt 
 

ICA Gruppen använder en rad olika certifieringar och standarder för att lyfta 

miljöarbetet inom verksamheten. I butiksledet används exempelvis miljö-

märkningen Svanen för butiker som uppfyller vissa krav. Utöver allmänna 

miljömärkningar som Svanen används också det egna miljöstödet ICA-hand-

lare för miljön. ICA Gruppen kräver också att leverantörer skall arbeta med 

tydliga miljömål, planer för minskad miljöpåverkan och en tydlig miljöpolicy 

(Icagruppen, 2017 och Icagruppen 2018).  

Inom den egna verksamheten pågår insatser för att effektivisera energian-

vändningen i butik, med tyngdpunkt på att övergå till mer miljövänliga köld-

media, energieffektiv belysning och ventilation (Icagruppen, 2017 och 

Icagruppen 2018).  
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ICA Gruppen uttrycker att de arbetar med en tydlig målsättning om att mini-

mera avfall och sträva efter en hög återvinningsgrad i både lager och butiker. 

Ett sätt att minska svinnet i butik är de samarbeten som finns med olika 

hjälporganisationer som exempelvis Frälsningsarmén, dit fullt ätbara matva-

ror med kort datum eller skadade förpackningar skänks för att delas ut till 

människor som har det svårt. Dessa samarbeten fyller både en klimatpositiv 

funktion genom att minska svinnet, men fungerar också som ett socialt an-

svarstagande då det hjälper folk som har det svårt (Icagruppen, 2017 och 

Icagruppen 2018).  

 

4.2.4 Övrigt 
 
I Hållbarhetsredovisningarna från 2017 och 2018 redovisas en väsentlighets-

analys, där ICA Gruppen, utefter ett intressentperspektiv och den direkta på-

verkansgraden för ICA Gruppen har definierat de mest väsentliga frågorna 

inom det egna hållbarhetsarbetet. Bland de hållbarhetsfrågor som ICA Grup-

pen anser vara mest väsentliga att fokusera på, kan de flesta frågorna som 

nämns, sägas ha en direkt påverkan på just dagligvaruhandeln inom koncer-

nen. De frågor som enligt ICA Gruppens hållbarhetsredovisningar för åren 

2017 och 2018 är de mest väsentliga att fokusera på med direkt påverkan för 

koncernens verksamhet inom dagligvaruhandeln är: 

• Arbeta för att stödja och guida kunderna till hälsosamma val. 

• Klimatneutral verksamhet. 

• Effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi-

försörjning. 

• Byte till köldmedia med mindre klimatpåverkan. 

• Arbeta för att minska matsvinn och avfall inom den egna verksam-

heten och i konsumentledet. 

• Främja lokalproducerad mat. 



 

39(73) 
 

• Satsningar på lokala samhällsinitiativ. 

• Spårbarhet och transparens (Icagruppen, 2017 och Icagruppen 2018).  

 

4.3 Analys av strategin  
 

Gillis (2011) menar att oavsett vilken definition av CSR som antas, är den 

gemensamma nämnaren för alla definitioner, att CSR innebär att företaget 

genom sitt eget ansvarstagande arbetar aktivt för att på något sätt förbättra 

samhället. I ICA Gruppens hållbarhetsredovisningar uttrycks att företagets 

hållbarhetsredovisning har som målsättning att kommunicera just det aktiva 

arbetet som företaget gör för ökad hållbarhet och hur det utvecklas vilket ty-

der på att det finns en medvetenhet kring företagets egen påverkan. 

 

ICA Gruppen skriver själva att de följer GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredo-

visning. Riktlinjerna från GRI bygger på en grund, hämtad från Elkingtons 

(1998) Triple Bottom Line-teori, som klargör att det finns tre dimensioner av 

företags ansvarstagande, vilka delas upp utefter ekonomiskt, socialt och mil-

jömässigt ansvarstagande. Vid en genomgång av ICA Gruppens hållbarhets-

redovisningar finns exempel på ansvarstaganden inom alla tre dimensioner. 

Detta förstärker ytterligare bilden av att det finns en medvetenhet inom ICA 

Gruppen om att företaget har ett ansvar för hur verksamheten påverkar om-

världen.  ICA Gruppen redovisar sitt ekonomiskansvarstagande i årsredovis-

ningen för år 2017 och 2018 där företaget påvisar en lönsamhet med god 

marginal. 

 

Mesieberg och Ehrmann (2012) förklarar att större franchiseorganisationer 

löper större risk att få sin verksamhet utsatt för kritiska granskningar av ut-

omstående än andra, mindre typer av företag. Att ICA upplever en sådan 

risk, kan tyckas synas i deras hållbarhetsredovisningar. I redovisningen ges 



 

40(73) 
 

nämligen ämnen som, vid misslyckad hantering, kan antas innebära kraftigt 

negativa reaktioner från allmänheten, stor synlighet. Exempelvis är en stor 

del av hållbarhetsredovisningen tillägnad ICA Gruppens aktiva arbete för att 

motverka barnarbete och säkerställandet av att leverantörer bedriver sin verk-

samhet på ett etiskt korrekt sätt. Detta antagande görs då det kan bedömas 

som att avsaknaden av ett etiskt ansvarstagande kan orsaka större skada för 

verksamheten vid en granskning, än vad verksamheten kan tänkas vinna på 

sitt ansvarstagande till vardags. 

 

Vid redovisandet av det miljömässiga ansvarstagandet så ser det däremot lite 

annorlunda ut gentemot de frågor som rör socialt ansvarstagande. ICA Grup-

pen lägger då istället stort fokus på olika typer av certifieringar, som kan an-

ses vara lättare att visa upp för slutkund så som Svanencertifiering och krav-

certifiering. Dessa blir då som ett bevis i den fysiska butiken på att man en-

gagerar sig i att aktivt göra något bra för miljön. 

 

Utifrån tolkningen av ICA Gruppens hållbarhetsredovisningar från redovis-

ningsår 2017 och 2018 kan man tyda att företagets ansvarstagande sker inom 

alla de tre dimensioner som nämns i Elkingtons (1998) Triple Bottom Line 

som behövligt för att företagets full ansvarstagande skall vara uppfyllt. Det 

finns också en tydlig strategi för hur målen skall uppfyllas, då hållbarhetsre-

dovisningarna även ger konkreta exempel på hur företaget arbetar med sitt 

ansvarstagande inom den specifika dimensionen. Däremot är det svårt att 

som utomstående, endast med hjälp av hållbarhetsredovisningen, tyda exakt 

vad som gäller specifikt för dagligvaruhandeln inom koncernen. 

 

Mesieberg och Ehrmann (2012) nämner att franchisegivaren bör hysa ett 

stort engagemang till de lokala franchisetagarna och att det behöver upp-

märksammas, men även att hållbarhetsredovisningen och CSR-arbetet behö-

ver kommuniceras internt så det genomsyrar hela organisationen. Utifrån 



 

41(73) 
 

tolkningen av hållbarhetsredovisningarna är det svårt att utläsa vad som gäl-

ler de specifika delarna av franchisekoncernen, vilket antas även vara svårt 

för de specifika företagen inom koncernen att utläsa vad som rör de specifikt 

om de endast skulle tillräckas hållbarhetsredovisningen.  

 

4.3.1 Urskiljande av kommunikationsstrategi  
 
Tabellen illustrerar urskiljande av ICA Gruppens kommunikationsstrategi 

(Se figur 4.4). Den vänstra kolumnen redogör för exempel på hur kommuni-

kationsstrategin urskiljer sig. Den högra kolumnen visar vilken typ av fråga 

och vilket typ av område kommunikationsstrategin som exemplet i den 

vänstra tabellen går att urskiljas till.  Sammanfattningsvis går det genom ana-

lysen och tabellen att urskilja att ICA Gruppens CSR-arbete i hållbarhetsre-

dovisningen framställs på ett globalt förankrat sätt.  

 
Figur 4.4 Egen illustration av vilken kommunikationsstrategi kan urskiljas?.  
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5.0 Hur tolkas och implementeras hållbarhetsredo-
visningarna av handlaren? 

 

I kapitlet redogörs för empiriska data insamlad via semi-strukturerade inter-

vjuer med två ICA Maxi handlare. Kapitlet är kopplat till studiens andra och 

tredje problemformulering, vilka lyder: Hur tolkas betydelsen av hållbar-

hetsredovisningen av franchisetagaren? Hur implementeras hållbarhetsredo-

visning av franchisetagaren på lokal nivå?  

 

5.1 Redogörelse av intervjuer  
 
Intervjuerna hölls 8 respektive 9 maj 2019. Respondenten från intervju num-

mer 1 som hölls den 8 maj kommer benämnas som Respondent 1. Respon-

denten från intervju nummer 2 som hölls den 9 maj kommer benämnas som 

Respondent 2. Respondent 1 är handlare till en butik belägen i en stad med 

ca 56 000 invånare år 2018. Respondenten tog över butiken år 2015. Respon-

dent 2 är handlare till en butik belägen i en stad med ca 17 000 invånare år 

2018. Respondenten tog över butiken vid årsskiftet 18/19.  

 

Nedan presenteras intervjuerna med respondent 1 och 2. Presentationens ord-

ning utgår från temana med respektive tillhörande intervjufrågor, som hittas i 

ytterligare precisering av studie (Se rubrik 2.4.2.2).  Redogörelsen följer lo-

giken som finns i ytterligare precisering av studie (Se rubrik 2.4.2.2).  Te-

mana har sedan placerats till tillhörande problemformulering. Till problem-

formuleringen Hur tolkas betydelsen av hållbarhetsredovisningen av franchi-

setagaren? tillhör temana ICA Gruppens centrala CSR-arbete, CSRs bety-

delse för butiken samt Intern kommunikation av CSR. Till problemformule-

ringen Hur implementeras hållbarhetsredovisning av franchisetagaren på lo-

kal nivå? tillhör temat Triple Bottom Line med de tre tillhörande dimension-

erna Ekonomiskt/ Lönsamhet, Socialt/ Människor samt Miljömässigt/ Planet. 
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5.1.1 Hur tolkas betydelsen av hållbarhetsredovisningen av franchi-
setagaren?  

 

ICA Gruppens centrala CSR-arbete: 
 
I intervjuerna beskriver båda respondenterna ICA gruppens CSR arbete som 

en central del och något som tas på största allvar.  Respondent 2 beskriver -

”Övergripande, upplever jag att CSR-arbetet är taget på allvar sedan ett 

gäng år tillbaka, och att det är väldigt professionellt och centralt viktigt, har 

spänt utöver flera olika områden och jag tycker kanske också att arbetet 

växer”.   

 

Respondent 2 beskriver att CSR- arbetets betydelse inom koncernen ökar i 

relevans konstant samt att det finns mängder av vinklar inom varje ämnes-

område inom CSR som behöver tas i åtanke. Respondent 1 lyfter däremot att 

ICA gruppens centrala CSR-arbete som syns ut till kund är det arbete som 

butiken själv gör, vilket sedan sammankopplas med hela koncernen.  

 

Respondent 1 beskrev att – ”Utmaningen är att vi inte är en kedja bara, om 

man tittat på tillexempel Willys, vilka jag tycker är jättebra på sin marknads-

föring totalt sett, men det är mer ”enkelt” för dem då det kan sitta ett huvud-

kontor och bestämma att ”nu ska vi pusha för detta” ”.  Respondent 1 fort-

satte att beskriva att – ” Vår struktur blir krångligare då vi har en hel orga-

nisation uppbyggd av råd och utskott, vare sig det gäller marknadsföring el-

ler utvecklingsfrågor som till exempel hållbarhet, och då kan inte bara ICA 

sitta och säga att ”nu skall vi sätta de här målen och nu ska vi gå ut med det 

till kund” utan detta måste förankras i våra utvecklingsutskott och då har vi 

handlarrepresentanter där som måste ta det med marknadsgrupperna och så 

vidare. Jag tycker att man skulle kunna göra det bättre än vad man gör det 

centralt på ICA”.  
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CSRs betydelse på butiken: 
 
De båda respondenterna anser att CSR-arbetet genomsyrar hela verksam-

heten på ett eller annat sätt, vilket bidrar till en att CSR-arbetet har en stor 

betydelse. De båda respondenterna anser även att det är en självklarhet att 

idag ha ett aktivt CSR- arbete och att det har en betydelse för den lokala buti-

ken. Respondent 1 beskrev att man som handlare får stöd från ICA för att 

öka CSR:s innebörd och arbete i butiken. Respondent 1 beskrev att -"Jag 

tycker ju att vi får ett bra stöd ifrån ICA, som skulle kunna vara bättre, men 

ICA har ju en egen reklambyrå där jag som ICA handlare kan vända mig till 

dem och säga att ”vi känner att vi tappar här på miljömedveten kunder, 

hjälp oss och ta fram ett paket.” 

 

Respondent 2 lyfter att sociala mediernas intrång, det vill säga när informat-

ionen blev så snabb, har ökat betydelsen av butikens CSR-arbete. Det har så-

ledes blivit enligt Respondent 2 att vara transparent, öppen och ärlig i allt 

man gör, men -”Även att våga möta människor, jag kan kanske tycka att man 

förr stoppade man lite huvudet i sanden många gånger och hoppades på att 

det skulle blåsa över”. Respondent 2 menar även att CSR-arbete i butiken är 

något som har stor betydelse för butiken på lokal nivå då det upplevs som nå-

got som dagens kunder förväntar sig av dig, att du tar ett sådant ansvar – ”Att 

de nästan är lite hygien artat”.  

 

Respondent 2 lyfter även att den geografiska placeringen, i detta fall på en 

mindre ort, påverkar kundernas engagemang kring butikens CSR-arbete och 

så vidare betydelsen av CSR för butiken -” Man kan fundera på hur det kom-

mer sig att, för jag tror inte det är viktigare i **** än i till exempel Stock-

holm, jag tror att om du går ut och gör en undersökning så tror jag också 

folk svarar att det är precis lika viktigt i Stockholm som i ****, men jag tror 
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kanske att man är lite mer utsatt på en mindre ort, att det är så tydligt i kon-

kurrensen, man kan inte riktigt vara anonym här”.  

 

De båda respondenterna är ense om att CSR har påverkan på allt det dagliga 

arbete i butiken på ett eller annat sätt, alltifrån hur man hanterar svinn, hur 

man hanterar varor, att man säkerställer att alla kyldörrar är stängda till att 

man sponsrar lokala verksamheter och tar ett allmänt socialt ansvar.  

 

Respondenterna nämner att de har certifieringar som till exempel Svanen-

märket som innebär att butiken tar ett helhetsansvar för miljöfrågor. –”Alla 

certifieringar medför massa rutiner som påverkar det dagliga arbetet, som 

hur vi sorterar vårt avfall, att vi tänker till hårdare på vad som blir svinn/ 

inte svinn och hur vi arbetar i hela vår verksamhet” Respondent 1.  Respon-

dent 1 beskrev att – ”Varför man gör det är skitsamma, bara man gör det 

bättre tycker jag, det finns kanske dem av medarbetarna som inte bryr sig om 

hållbarhestänket utan tänker mer ”för min avdelning som jag är ansvarig 

för, där skall det inte vara ett högt svinn av bara rent ekonomiska själ” och 

det spelar ju inte mig någonn direkt roll, om de lyckas bra så lyckas det ju 

även för hållbarheten så att säga”. 

 

Respondenterna lyfter även att CSR påverkar det dagliga arbetet genom att 

man utöver ansvar för butiken och varorna, tar ett ansvar i stort. De båda re-

spondenterna har tillexempel människor med funktionsnedsättning inom dag-

ligverksamhet som ges möjligheten att arbeta och hjälpa till i butiken. Re-

spondent 2 berättade ”att det är en självklarhet att de skall ges samma möj-

ligheter som alla människor att få känna att det har ett jobb, gemenskap och 

vara med i ett lag och sådär, jag tycker det är skitkul att gå ner och göra en 

highfive med ****, och jag ser ju på honom att han blir superstolt när jag 
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gör det”. Respondent 2 lyfter även att det påverkar den dagliga verksam-

heten då man vill förmedla tydligt vad man står för, till exempel uppmärk-

samma vikten av Pride. 

 

Butikernas lokala CSR-arbete menar respondenterna påverkas främst av ICA 

Gruppen via policys och mål av olika slag. Respondenterna menar på att det 

blir ett slags ge och ta mellan ICA Gruppen och butikerna på lokal nivå. 

Detta då ICA Sverige ibland påminner om saker inom ramen för CSR-arbe-

tet, men att många gånger påminner de lokala butikerna ICA Gruppen om 

vad som händer i butikerna. Respondent 1 beskriver ett exempel där en viss 

region av butiker tog ”all in” ansvar för det lokala sortimentet, och skapade 

konceptet Det bästa från trakten. Då gav ICA Gruppen regionen backning i 

form av att det tog fram en certifiering som leverantörerna måste uppfylla för 

att få vara en del av konceptet. Respondent 2 beskrev även att – ”de hjälper 

oss att känna stolthet över ICA varumärket, vilket får oss att tagga till lite ex-

tra”. 

Intern kommunikation av CSR: 
 
Respondenterna förklarar att förmedlingen av ICA gruppens centrala mål/ar-

bete inom CSR sker framförallt genom möten och via olika typer av råd. Re-

spondent 1 redogör för att det högst upp är ett Sverigeråd där det sitter två 

handlarepresentanter och tjänstemän från ICA som gemensamt tar beslut om 

vad man skall gå ut med. När Sverigerådet har tagit ett beslut går informat-

ionen ner till riksprofilråden. Varje profil har ett eget råd (Maxi, Kvantum, 

Supermarket och Nära). Sedan är butikerna inom profilen uppdelade i 6 

stycken regioner och alla regioner har var sin representant i riksprofilrådet. 

Sedan för representanten i riksprofilrådet informationen till nästa regions 

möte där då alla handlare inom profilen och regionen är med.  
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Respondent 2 berättade att – ”Har ICA gruppen i profilen, oavsett av vilken 

profilsäck du är i, så har dem ett gäng som vi kallar för försäljningsledare, 

och de är tjänstemän som oftast har ett hanterbart gäng butiker i sin profil 

och dem blir ju språkröret mellan profilen och oss handlare, och profilen är 

ju en del av ICA Sverige, så dem kan komma ut och säga att nu har Sveri-

geledningen bestämt att vi ska halvera matsvinnet i Sverige”. Responden-

terna förklarar även att information förmedlas via till exempel intranät, mail 

och telefonmöten. Respondent 1 förklarar att ”det kanske är lite för mycket 

möten tycker jag, det vore bättre att ta det med digitala lösningarna mer”. 

 

Respondenterna berättade att det finns centrala riktlinjer kring hur handlarna 

skall arbeta med CSR vid namn ICAs goda affärer. Respondenterna förkla-

rade att ICAs goda affärer är policyer om etiskt och moraliskt uppträdande. 

Dessa riktlinjer får alla ICA handlare skriva på och bekräfta att de skall agera 

utifrån. Handlaren får även göra ett Webbaserat test per år gällande policyn. 

Respondent 2 nämner även att det finns många olika utbildningar och test, 

vilka förmedlar hur handlaren skall arbeta inom olika områden och vad det 

innebär, som tillexempel Matkvalitetsutbidlning. Respondenterna lyfte även 

att man som handlare lämnas med möjligheten att bygga upp sitt CSR-arbete 

själv då man faktiskt äger sin egen butik. De båda respondenterna beskrev 

sina passioner kring att arbeta kring det mjuka och sociala värdena som har 

en stor betydelse för människor och omgivningen.  

 

Vidare när det kommer till att förmedla dessa centrala riktlinjer till butikens 

medarbetare förklarade Respondent 2 att det finns olika Webutbildningar för 

medarbetare som gör dem licenserade inom olika områden, vilka varierar be-

roende på roll. Respondent 1 lyfte att det är en svår utmaning då vissa bara 

ser det som ett jobb dit dem går, gör vad de ska och får lön. - ”Man får för-

söka förmedla det så ”gött” man kan” berättar Respondent 1.  
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Respondent 1 lyfter att de aktivt arbetar med internutbildningar, månadsbrev, 

informationstavlor och liknande för att kontinuerligt påminna och informera 

medarbetarna.  

 

När det kommer till att få medarbetarna engagerade kring butikens CSR-ar-

bete nämnde båda respondenterna att det är en utmaning som man får arbeta 

med -”Jag har respekt för att man som medarbetare inte alltid känner enga-

gemang i de här frågorna, för att för vissa är det här bara ett jobb” berät-

tade Respondent 2. I en tidigare butik engagerade Respondent 2 sina medar-

betare genom att de gemensamt bidrog med mat och presenter till 40 familjer 

som levde under existensminimum i kommunen där man verkade ”Istället för 

att vi som ICA-handlare skall köpa 40 gånger 250 presenter, som vi mycket 

väl kunnat göra, men möjligheten att personalen känner något engagemang i 

det var ju inte så stort, så då frågade vi vill ni vara med och hjälpa till? och 

då  kände väl alla, speciellt kring jul att ”Absolut, vi är med”, så butiken 

stod för att plocka ett par kassar med julmat utifrån vilken religiös uppfatt-

ning de hade, och så fixade personalen presenter, och det vart ett jäkla enga-

gemang, jag tror aldrig att jag har känt en sån stor glädje och stolthet från 

medarbetarna” berättade Respondent 2. 
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5.1.2 Hur implementeras hållbarhetsredovisning av franchisetaga-
ren på lokal nivå?  

 

Triple Bottom Line: 
 
Ekonomiskt/Lönsamhet 
 
Respondent 1 lyfter att A och O för att hålla verksamheten lönsam är att ar-

beta med vad kunden efterfrågar. Utan kunden så blir det inga intäkter.  

 
Respondent 2 beskriver arbetet med lönsamhet som - ” Jag skulle säga att 

det finns en regel på det här och det är ren matematik och sen är det som 

entreprenör, i det här fallet ICA handlare att upprätthålla matematiken, men 

det svåra är att få det i praktiken att fungera sen”.  Respondent 2 förklarar 

att man som handlare får aktivt arbeta med att följa upp lönsamheten och att 

de har mängder av data till hands om hur de levererar idag mot föregående år 

och mot budget – ”men trots data är det ändå svårt att navigera rätt ”.  

 

Respondent 1 beskrev att de hela tiden försöker vara på och hjälpa leverantö-

rerna, speciellt de lokala och vägleda dem till vad kunderna efterfrågar för att 

kunderna vidare skall köpa varan och på så sätt bidra till butikens lönsamhet, 

–”Många gånger har en lokal leverantör lite för stor övertro på sin produkt, 

för att man är så jäkla engagerad själv och tycker att detta är det bästa bästa 

och folk betalar vad som helst, och så finns produkten bara i en 1 kilos för-

packning för 150 spänn eller nått sånt där, ” ah men kan du hitta en 150g 

förpackning istället? Så bara kundutlägget blir 29,90:- eller nått så kommer 

du sälja mer utav det”. Respondent 1 förklarade att genom att hjälpa sina le-

verantörer att förstå vad butikens kunder efterfrågar, hjälper de dels sig själva 

att hålla sitt sociala ansvar inom ekonomi/lönsamhet, men även sina lokala 

leverantörers. Respondent 1 lyfte även att man får aktivt följa upp på buti-
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kens intäkter och de fasta utgifterna och vad kunderna efterfrågar, för att vi-

dare kunna se över hur man skall fortsätta arbeta för att butiken skall vara 

lönsam. Respondent 1 beskrev även att man aktivt arbetar med att se över de 

fasta utgifterna och hur man kan dra ned på dem utan att det påverkar verk-

samhetenskvalité.   

 

Socialt/Människor 
 

De båda respondenterna engagerar sig och brinner för de mjuka och sociala 

värdena och vill hjälpa till för den lokala sociala miljö där företagen verkar. 

De båda respondenterna förklarade att sponsring till de lokala organisation-

erna är en stor del av deras sociala arbete -”På en sådann här mindre ort är 

sponsring en ganska stor grej kan man säga” Respondent 2. 

 

- ”Det är bra att det finns massor med organisationer, för det ger mycket 

hjälp, det svåra för oss blir ju att hur tackar man nej?” Respondent 1. 

Respondent 1 förklarar att de har fått sätta upp kriterier för dem själva, och 

ett av respondentens personliga kriterier är att det måste vara väldigt lokalt 

förankrat - ”Privat kan man skänka till cancerfonden, men som handlare, 

istället för att skänka till barncancerfonden, deras 9090 konto eller vad det 

heter, så kanske jag kollar med sjukhuset här som också har en barncancer 

avdelning  och frågar om vad vi kan göra som förbättrar hos er, så det hän-

der väldigt lokalt där vi verkar”.  

 

Under flyktingvågen 2015 så kom Respondent 1 i kontakt med en präst som 

var väldigt engagerad ideellt och startade konceptet Vi hjälper tillsammans 

då man kände att även kunderna ville hjälpa till. Konceptet gick ut på att bu-

tiken samlade ihop alla varor som efterfrågats och satte upp skyltar i butiken. 

Kunderna fick sen köpa varan för att skänka genom att lämna den köpta va-

ran i en insamlingslåda i butiken. Vinsten för alla varor gick oavkortat till 
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Svenska Kyrkans ideella förening som anordnande hjälpen för att stötta deras 

fortsatta arbete för flyktingarna. Respondenten frågade vad prästen ville ha 

och behövde för att kunna hjälpa de människor som kom till Sverige från 

flykt – ”Det var ju blöjor, intimhygien, schampo, bara sådant”. Det blev en 

supersuccé för folk hade kanske med sina barn och ”då kan vi köpa lite tand-

borstar här och ge dem” och barnen fick gå fram och lägga det i en låda och 

vi kunde berätta för barnen att de nu hjälpt människor som flytt kriget” Re-

spondent 1. Butiken körde totalt ner tre hela lastbilar med hygienartiklar.  

Detta har blivit ett koncept som butiken fortsatt arbetar med vid olika kata-

strofsituationer, som exempelvis när en lägenhetslänga brann ner. 

 

Respondent 1 beskrev att det sociala ansvaret utöver medarbetar ansvarar bu-

tiken själva för att skapa. Däremot förekommer sociala engagemang som är 

gemensamma för hela maxiprofilen så som Mustaschkampen och sedan har 

hela ICA profilen rosa bandet som är centralt styrt och arrangerat, då det un-

der en specifik period säljs rosa varor där en del av avkastningen går till 

bröstcancerfonden.  

 

”Precis som kundernas hälsa är viktig för oss, så är ju SÅKLART persona-

lens hälsa med allt vad det innebär viktig för oss”- Respondent 2. De båda 

respondenterna nämner att när det kommer till det interna sociala arbetet så 

finns bland annat kollektivavtal och friskvårdsbidrag. Respondent 1 förklarar 

att de har policyer för mångfald och kränkningar bland annat som det tar 

hänsyn till och försöker alltid ha några praktikanter där någon har en funkt-

ionsnedsättning, är nyanländ, någon är utslagen ur arbetslivet av olika anled-

ningar och liknande. Respondent 1 beskriver att enklare saker gör även 

mycket för den sociala hållbarheten så som att erbjuda frukt och kaffe i per-

sonalrummet och att som handlare ta sig tiden att lära sig medarbetarnas 

namn och sätta sig och ”tjöta” med dem i lunchrummet.  
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De båda respondenterna beskrev vikten av en öppen människosyn för en so-

cialt hållbar miljö- ”Man måste vara medveten om att vi från början  kanske 

inte har exakt samma sätt att se på varandra och då är det otroligt viktigt att 

inte utgå från att tillexempel jag har hört att du är dum i huvudet, jag har 

hört att du är envis och så vidare, utan att vi utgår från att alla är bra män-

niskor och låta saker visa sig i handling” Respondent 2.  

 

Respondent 1 förklarar att något utav det viktigaste i arbetet med den sociala 

hållbarheten internt är att visa uppskattning för medarbetarna. - ”Ge tre posi-

tiva feedback varje dag, och man måste ständigt ha dessa typer av ”utma-

ningar” i baktanken hela tiden, för även hur mycket man än tänker på det 

ger man ändå för lite positiv feedback”.  

 
 
Miljömässigt/Planet 
 
Respondenterna menar att finns en mängd områden de arbetar med det miljö-

mässiga ansvarstagandet, alltifrån det interna ansvaret till det externa ansva-

ret. Som internt exempel på arbete med miljömässigt ansvarstagande är att 

Respondent 1 har som personalförmånskoncept sen något år tillbaka att med-

arbetarna kan köpa cykel och få det som löneförmån istället - ”Så då dras det 

istället typ 35 spänn på lönen under en rätt lång tid istället för att punga ut 

med 8000 tusen direkt för en ny cykel”.  

 

Respondent 2 förklarar att butiken har någonstans mellan fem till sex stycken 

institutionella parametrar som påverkar butikens arbete med bara avseende 

på miljö. De båda Respondenterna beskrev att i och med butikernas Svanen-

certifiering så medför det krav på hur man skall arbeta med sitt miljömässiga 

ansvar, alltifrån att erbjuda ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska 

varor till, hur man sorterar avfall, till att vara extra noggrann med att stänga 

alla kylar och att kylar och frysar täcks över när butiken är stängd. De båda 
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respondenterna nämner att för att få en Svanencertifiering måste butiken ar-

beta aktivt med att minska verksamhetens miljöpåverkan i alla led. Respon-

dent 2 förklarar även att –”Vi har ett egenkontrollprogram som både hante-

rar vår matkvalitet och miljöfrågeställningar som gör att vi inte glömmer 

bort att sätta nya mål på miljöfrågorna varje år, följa upp dem, jobba med 

dem och sådär”.  

 

För att minska butikens klimatpåverkan så menar Respondent 2 att miljömå-

len/miljöfrågeställningarna, som redan är nämnda, spelar en stor roll. Att 

sträva och aktivt arbetat utefter att nå målen är en del av det aktiva arbetet för 

att minska butikens klimatpåverkan.  Respondent 2 nämner att arbetet med 

att minska butikens klimatpåverkan även har skett i samverkan inom sydost-

grupperingen - ”Dessutom i sydostgrupperingen som jag pratat om haft ett 

energinätverk under fyra år med hjälp av regeringen som har skickat ut 

pengar till de lokal miljökontoren i Sverige, de har haft en påse pengar och 

vi i AB:na har skickat in en påse pengar så har vi försökt göra verkstad, där 

vi bland annat har jobba med  att minimera våran energipåverkan i form av 

att minska elförbrukningen bland annat, men även att diskutera vilka kyldis-

kar som skall investeras i med grund i de nya EU-direktiven som gäller från 

2020 om kylmedel”.   

 

De båda respondenterna har påbörjat sin konvertering till nya kylsystem. Re-

spondent 2 har konverterat hälften i butiken och Respondent 1 har planerat in 

det stora bytet.  De båda butikerna har även arbetat med att minska sin kli-

matpåverkan genom att se över belysningen. Respondent 1 har genomfört be-

lysnings byte till LED i hela butiken och Respondent 2 har inplanerat bytet 

av belysningen.   
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Respondent 1 nämner vikten av att ständigt aktivt se över ansvaret i hur man 

hanterar hela varan, i hela processen och i alla led. Som exempel beskrev Re-

spondent 1 att - ”Vi tittar jättemycket på våran marknadsföring hela tiden, 

dem här 25000 flygbladen vi skickar ut varje vecka är ju den svåraste frågan 

egentligen, jag tycker egentligen att vi bara borde kunna sluta med dem 

imorgon och så får folk ta sitt eget ansvar, men då är vi tillbaka till att folk 

inte ens kan stoppa i en glasflaska där det är tänkt, kunderna är tyvärr inte 

där än”.   

 

De båda Respondenterna arbetar med att minska matsvinnet genom att se 

över sina inköpsrutiner och satsa på att få så lite svinn som möjligt. De båda 

Respondenterna har en ”Ät snart disk” där varor som snart är svinn säljs ut 

till nedsatt pris istället för att det skulle kastas. Respondent 2 delgav ett ex-

empel där han förklarade hur man med lite kreativt tänkande kan minska 

svinnet. Respondent 2 beskrev ett exempel på hur man i en tidigare butik 

som, respondenten var butikschef, skapade en juicebar i butiken där man tog 

fram om frukt som folk inte ville köpa eller som började vara dags att 

slängas. De frukterna gjorde man istället juice på och sålde i butiken. Butiken 

fick således noll i svinn på äpple och päron.  

 

Respondent 1 beskrev att man som handlare gärna hade gjort mer för att 

minska matsvinnet ´, men att spårbarheten som Miljö och hälsa kräver be-

gränsar handlarnas kreativitet och möjlighet. Respondent 1 nämner att man 

vid torkan under sommaren 2018 gav äpplen och potatis till lokala bönder för 

att bidra djuren med foder, men att man egentligen hade velat ge mer men att 

Miljö och hälsa begränsar – ”Jag skulle ju gärna lämna ut allt bröd och så-

dant vi slänger, men de får vi inte på grund av spårbarhet”.  
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5.1.3 Sammanfattning av hur hållbarhetsredovisningen tolkas och 
implementeras av handlaren. 

 
Tabellen illustrerar en sammanfattning av hur hållbarhetsredovisningen tol-

kas och implementeras av handlaren, det vill säga franchisetagaren (Se figur 

5.1). Den vänstra kolumnen redogör för exempel på hur hållbarhersredovis-

ningen tolkas och implementeras av handlaren. Den högra kolumnen visar 

vilken typ av fråga och vilket typ av område handlare tolkar och implemente-

rar hållbarhetsredovisningen utefter exemplen som redogörs för i den vänstra 

kolumnen. Sammanfattningsvis går det genom redogörelsen av intervjuerna 

och tabellen att urskilja att handlaren tolkar och implementerar hållbarhetsre-

dovisningen på en lokal nivå.  

 

 
 
Figur 5.1 Egen illustration av sammanfattning av hur hållbarhetsredovis-
ningen tolkas och implementeras av handlaren.  
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6.0 Aggregerad analys  
I kapitlet analyseras det empiriska hållbarhetsredovisningskapitlet, empi-

riska data som insamlats via intervjuer och den teoretiska referensramen i en 

aggregerad analys. Analysen berör problemformuleringarna: Hur tolkas be-

tydelsen av hållbarhetsredovisningen av franchisetagaren? Hur implemente-

ras hållbarhetsredovisning av franchisetagaren på lokal nivå? Analysen är 

strukturerad utefter strukturen i kapitlet som berör den teoretiska referensra-

men. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell som utgår i tabellerna 

som finnes i figurerna 4.4 och 5.1.  

6.1 CSR 
 
Grafström, Göthberg och Windell (2008) beskriver att företag antingen tolkar 

sitt samhällsansvar som något man som företag är skyldig att göra för att mi-

nimera sin skada på samhället, alternativt att företaget ser att ansvaret skall 

tas för att maximera samhällsnyttan. De två respondenterna var eniga om att 

ICA Gruppens centrala CSR-arbete är något som tas på största allvar centralt. 

I tolkningen av ICA Gruppens hållbarhetsredovisningar framkom att ICA 

Gruppen har som målsättning att kommunicera det aktiva arbetet för att på-

visa att företaget är medvetna om dess påverkan på samhället och att företa-

get således behöver ta ett samhällsansvar för att väga upp för sin påverkan.  

 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) poängterar att samhällsansvaret är 

något som företag kan tolka som lokalt, alternativt globalt. Det framkommer 

i intervjuerna att de båda handlarna har ett extra engagemang för det lokalt 

förankrade CSR-arbetet, och att de i princip ser den lokala förankringen som 

ett grundkrav för att den egna verksamheten skall engageras, särskilt vid 

sponsring. ICA Gruppen ägnar sig i stället mer åt den globala aspekten av an-

svarstagandet. Ett exempel på detta är ICA Gruppens engagemang i bröst-

cancerfonden som innebär att de säljer rosa varor under en specifik period, 

där delar av vinsten skänks till fonden. Den ena handlaren valde då att istället 
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belysa sitt eget, lokala initiativ för cancervården, som han åtagit sig utöver 

försäljningen av de rosa varorna. Detta innebar att han istället kontaktade det 

lokala sjukhusets barncanceravdelning för att se hur de kunde hjälpa till. Där-

emot förmedlar ICA Gruppen i sina hållbarhetsredovisningar från år 2017 

och 2018 att satsningar på lokala samhällsinitiativ hör till de mest väsentliga 

delarna av koncernens ansvarstagande. Under en av intervjuerna framkom att 

en av respondenterna ansåg att det lokala CSR-arbetet upplevs som något 

som butikens kunder förväntar sig- ”att det nästan är lite hygien artat” (Re-

spondent 2).  

 

Under den ena intervjun, framkom att det faktum att ICA inte bara är en 

kedja, utan att de är en franchisekoncern, tenderar att göra det svårt att ta 

fram ett enhetligt budskap, vilket enligt Meiseberg och Ehrmann (2012) är en 

vanlig fallgrop för franchise företag och dess CSR-arbete. Meiseberg och 

Ehrmann (2012) poängterar just vikten av att som franchisekoncern ha en 

tydlig strategi och förmedling av koncernens CSR-arbete i sin helhet. I både 

intervjuerna och hållbarhetsredovisningen framgick det att koncernen använ-

der sig av sin policy och målsättningen av olika slag, som skall säkerställa att 

det sker ett CSR-arbete som till viss del kan ses som enhetligt. 

 

Det används även certifieringar som butikens handlare kan få när deras buti-

ker når en viss standard, vilket fungerar som en pådrivande faktor för an-

svarstagande inom det specifika området. Det framgick dock tydligt under en 

av intervjuerna handlarna har relativt stor tolkningsfrihet när det gäller de 

centralt fastslagna riktlinjerna. Detta bidrar till de lokala satsningarna som 

sedan ger kunderna en positiv bild av hela koncernens CSR-arbete, trots att 

handlarnas egna initiativ helt kan sakna koppling till resterande delar av kon-

cernen.. Däremot förhåller sig ICA Gruppen uppmuntrande i sina hållbar-

hetsredovisningar där de belyser vikten av ett lokalt ansvarstagande. Det 
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framgick däremot också av den ena respondenten att det ICA Gruppen erbju-

der ett bra stöd för att öka CSR initiativ och arbete i butiken, men att stödet 

skulle kunna vara bättre.  Respondenten förklarade också att handlarna får 

hjälp av ICA Gruppens egen reklambyrå för att ta fram marknadsföringspa-

ket, även för de lokala initiativen som utformas på ett enhetligt sätt. Utöver 

det, betonade de båda respondenterna att handlarna, det vill säga franchiseta-

garna, ges möjligheten att själva bygga upp sitt CSR-arbete då de faktiskt 

äger sin egen butik. Meiseberg och Ehrmann (2012) förklarar att större och 

mer väletablerade franchisekedjor generellt är bättre på att engagera sig i det 

lokala CSR-arbetet. Anledningen till detta är att större kedjor löper större risk 

att utsättas för granskningar vilka kan leda till förlorade konkurrensfördelar.  

 

 Frostenson, Helin och Sandström (2015, s.8) beskriver hållbarhetsredovis-

ningen som ” En ram för att redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter av företagets verksamhet”.  I tolkningen av ICA Gruppens Hållbar-

hetsredovisningar framgick att ICA Gruppen följer GRI:s riktlinjer för håll-

barhetsredovisningen, samt att ICA Gruppen arbetar kring de tre dimension-

erna inom TBL.  Detta styrktes också av intervjuerna som tog upp arbete 

kring de tre dimensionerna som sker på lokal nivå. Elkington (1998) poäng-

terar att företag behöver ta ansvar inom alla tre dimensionerna för att företa-

gets fulla ansvar skall uppnås.  

 

Den ekonomiska dimensionen behandlar enligt Elkington (1998) och Borg-

lund et al. (2012) hur lönsamt ett företag är och förordar att företaget skall 

sträva efter en långsiktig lönsamhet. Utifrån tolkningen av ICA Gruppens re-

dovisningar, har koncernen varit lönsam med god marginal. I intervjuerna 

framkom det att de båda handlarna aktivt arbetar med så kallad ren matema-

tik för att säkerställa företagets lönsamhet. Ett exempel på lönsamhetsarbetet 

var att följa upp lönsamheten mot dagsbudget för att försöka navigera rätt 
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och ett annat var att hålla koll på vad kunderna efterfrågar, samt aktivt arbeta 

med att få ner fasta utgifter.  

 

Den sociala dimensionen beskriver Borglund et al. (2012), Elkington (1998) 

och Grafström, Göthberg och Windell (2008) som hur ett företag skall be-

handla sina medmänniskor etiskt i alla led. I ICA Gruppens Hållbarhetsredo-

visningar framgick koncernens grundläggande värdering om att de skall bed-

riva etiskt hållbar handel. För att säkerställa har ICA Gruppen själva tagit 

fram ett revisionsverktyg för ändamålet som kallas ICA Social Audit, som 

säkerställer och kontrollerar att leverantörerna upprätthåller den etiska nivå 

som ICA Gruppen kräver. ICA Gruppen arbetar också aktivt för att förhindra 

barnarbete. Detta kan sammanfattas med att ICA Gruppen arbetar med ett 

globalt omfattande socialt ansvarstagande. Handlarna som deltog i intervju-

erna berättade istället om sitt lokala sociala engagemang och sitt brinnande 

intresse för just de sociala och mjuka värdena.  Respondenterna beskrev hur 

de dels arbetar med att engagera sig i sponsring av olika föreningar, men 

även genom att hjälpa till vid krissituationer, så som att bidra med hygienar-

tiklar och pengar till den lokala kyrkan som hjälpte flyktingar under flykting-

krisen och hjälpa till med varor till de utsatta när en lägenhetslänga i staden 

brann ner. Respondenterna beskrev även hur de arbetar med socialt ansvars-

tagande gentemot sina medarbetare, som att utöver erbjuda kollektivavtal och 

friskvård, arbeta aktivt med positiv feedback och att hela tiden utmana 

varandra till att lyfta varandra.  

 

Den miljömässiga dimensionen beskriver Borglund et al. (2012) och Elking-

ton (1998) som hur företaget tar hand om planeten och agerar utifrån att de-

ras verksamhet inte skall påverka den negativt. I både ICA Gruppens hållbar-

hetsredovisningar och i intervjuerna framkommer det att ICA använder sig 

av en rad olika certifieringar för att lyfta koncernens miljöarbete. Responden-

terna beskrev att i och med certifieringar, så som Svanencertifieringen, så 
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ställs en mängd krav på hur butiken skall arbeta med sitt ansvar. ICA Grup-

pen nämner i sina hållbarhetsredovisningar att det pågår förändringar för att 

effektivisera energianvändningen i butik. De båda respondenterna nämner att 

de har påbörjat, alternativt planerat sin konvertering till nya kylsystem och 

att byta till LED-lampor i alla lysrör som skall effektivisera energianvänd-

ningen. I både hållbarhetsredovisningarna och i intervjuerna lyfts också att 

det bedrivs ett aktivt arbete för att minska svinnet. ICA Gruppen nämner i sin 

hållbarhetsredovisning att samarbete mellan butiker och hjälporganisationer 

är ett av sätten att minska svinnet. En av respondenterna skapade en juicebar 

i butiken för att producera juice av frukter som var på väg att bli svinn, vilket 

gjorde att en större andel kunde räddas och säljas istället. Ett annat exempel 

är ”ät snart-disken” där kunderna kan köpa varor till nedsatt pris på grund av 

kort datum. Ett annat exempel som en av respondenten nämnde var att de un-

der torkan sommaren 2018 gav äpple och potatis till lokala bönder för att 

hålla djuren med foder.  

Samma respondent nämnde även att man som handlare skulle vilja göra mer 

för att minska mängden mat som slängs och samtidigt kunna hjälpa de som 

har det svårt, men att miljö och hälsa begränsar de möjligheterna.  

 

6.2 Intern kommunikation 
 

Under intervjuerna framgick att den ena handlaren ansåg att koncernens in-

terna struktur, vilken är uppbyggd av olika råd och utskott, krånglar till kom-

munikationen oavsett om det gäller marknadsföring eller utvecklingsfrågor 

så som hållbarhet. Handlaren förklarar att råden är uppbyggda med en hierar-

kisk struktur. Gillis (2011) redogör för att hierarkisk kommunikation består 

av top-down kommunikation där kommunikationen kommer högre uppifrån i 

organisationen. Det anses vara problematiskt med hierarkisk kommunikation 

då vissa chefer inom organisationen är bättre på att förmedla informationen 
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till människorna under sig än andra, vilket vidare skapar en obalans i kom-

munikationen som ger en obalans inom organisationen. Severin och Tankard 

(2011) beskriver att brus är något som kan störa eller påverka meddelandet 

från sändaren till mottagaren och därmed förändra hur meddelande uppfattas 

eller helt enkelt få delar av meddelandet att falla bort. I en hierarkisk kom-

munikation som handlaren beskriver att kommunikationen mellan ICA Grup-

pen och handlarna är uppbyggda av, finns det fler avsändare och mottagare 

inom flera olika nivåer, vilket kan öka risken för att meddelandet påverkas av 

brus innan det hunnit nå alla mottagare.  

 

 En av handlarna förklarar även att informationen förmedlas via exempelvis 

intranät, mail och telefonmöten, vilket Gillis (2011) beskriver som mass-

medial kommunikation. Massmedial kommunikation anses vara en effektiv 

intern kommunikation, som även bidrar till ett säkerställande om att alla 

inom organisationen har blivit delgivna samma information, formulerad på 

samma sätt. En av handlarna poängterade dock i intervjun att kommunikat-

ionen sker allt för ofta i mötesform och att det, tillsammans med den hierar-

kiska kommunikationsstrukturen, bidrar till att informationsförmedlingen 

inte blir lika effektiv som om massmedial kommunikation hade använts fliti-

gare. Gillis (2011) poängterar vikten av att större företag behöver skapa en 

tydlig kommunikation internt om CSR-arbetets värderingar, visioner och 

strategier. Dessa värderingar och strategier behöver sedan kommuniceras 

tydligt och kontinuerligt. Axberg et al. (1999) betonar även att det är extra 

viktigt vid franchisingsamarbeten att kommunicera tydligt och kontinuerligt, 

då god kommunikation är en av grundförutsättningarna för ett lyckat samar-

bete.  
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Enligt Kalla (2005) och Gillis (2011) kan organisationer åstadkomma mer 

om de aktivt arbetar tillsammans mot gemensamt kommunicerade mål. Borg-

lund et al. (2012) och Dawkins (2005) lyfter att det är den interna kommuni-

kationen som avgör om ett företags CSR-arbete blir framgångsrikt eller ej. 

Handlarna beskrev under intervjuerna att ICA Gruppen och ICA Sverige 

kommunicerar gemensamma mål och riktlinjer av vad som skall inkluderas i 

butikernas lokala CSR-arbete via policyn och målsammanställningar av olika 

slag. Handlarna beskriver kommunikationen av de gemensamma riktlinjerna 

för CSR-arbetet som ett ge och ta mellan franchisegivaren och franchisetaga-

ren. Ibland påminner ICA om något som skall ske inom ramen för CSR-arbe-

tet, och många gånger påminner handlarna ICA om vad som händer i den lo-

kala butiken.  

 

 På så sätt menar handlarna att de via samarbete, gemensamt arbetar för att ta 

fram och kommunicera mål. Borglund et al. (2012) och Dawkins (2005) be-

tonar vikten av att involvera de anställda i företagets CSR-arbete för att det 

är de som till störst del förmedlar företagets CSR-arbete. Gillis (2011) lyfter 

även vikten av att låta medarbetarna vara med i skapandeprocessen av vad 

företagets CSR-arbete skall innebära och förmedla, vilket bidrar till ett större 

engagemang.  

 

Likväl som att handlarna berättar hur de engageras i utvecklandet av CSR-ar-

betet poängterar de vikten av att engagera sina egna medarbetare i det. Hand-

larna beskrev att de arbetar aktivt med att förmedla företagets riktlinjer kring 

CSR-arbetet via olika typer av webutbildningar, internutbildningar, månads-

brev och informationstavlor. Vikten av att kommunicera informationen kon-

tinuerligt poängterades också. Vilket Gillis (2011), Borglund et.al (2012) och 

Dawkins (2005) poängterar som viktigt för att uppnå ett framgångsrikt ar-

bete. Gillis (2011) förklarar även att kontinuerligt kommunicera CSR-arbetet 
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till medarbetarna, anses vara den främsta kommunikationskanalen ut mot in-

tressenter, då företagets anställda bidrar till word of mouth konceptet. 

6.3 Sammanfattande modell av analysen  
 
Tabellen illustrerar en sammansättning av tabellen från urskiljande av ICA 

Gruppens kommunikationsstrategi (Figur 4.4) och tabellen från sammanfatt-

ning av hur hållbarhetsredovisningen tolkas och implementeras av handlaren, 

det vill säga franchisetagaren (Se figur 5.1). Tabellen illustrerar skillnaderna 

mellan ICA Gruppens kommunikationsstrategi av CSR-arbetet i hållbarhets-

redovisning, det vill säga franchisegivarens, och handlarens, vilket ger en 

bild av franchisetagarens, tolkning och implementering av hållbarhetsredo-

visningen (Se figur 6.1). Det går efter analyserna och tabellens illustration att 

konstatera att ICA gruppen ser CSR-arbetet som en global fråga och något 

som förankras globalt, medan handlaren ser CSR-arbetet som skall vara lo-

kalt förankrat.  
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Figur 6.1 Egen illustration av Sammanfattande modell av analysen, figur 4.4 
och figur 5.1.  
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7.0 Slutsats 
I kapitlet presenteras studiens resultat. Först presenteras det övergripande 

resultatet för att sedan specificera resultatet för de specifika problemformu-

leringarna.  

 
Den stora slutsatsen som går att dra efter denna studie, är att det som särskil-

jer en franchisekoncerns CSR-arbete från ett vanligt storbolags, är strukturen. 

Franchisegivaren presenterar en hållbarhetsredovisning som till stor del ut-

görs av beskrivningar av hur koncernen, globalt arbetar med sitt ansvarsta-

gande (Se figur 7.1). Men då franchisetagarna äger och driver sina egna verk-

samheter blir det svårt för franchisegivaren att själv diktera exakt hur fran-

chisetagarna skall arbeta med hållbarhet och ansvarstagande. Därför kommu-

nicerar franchisegivaren främst mål och riktlinjer till franchisetagarna, istäl-

let för direkta order om hur de skall arbeta med CSR-relaterade frågor. Detta 

ger i sin tur franchisetagarna utrymme att själva utforma sitt CSR-arbete på 

ett kreativt sätt, anpassat till de lokala förutsättningarna och möjligheterna 

(Se figur 7.1). Slutligen är den interna kommunikationen inom franchiseor-

ganisationen essentiell för att kunna styra organisationen i någon form av en-

hetlig riktning. 
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7.1 Egen illustration av hur analysmodellen mynnat ut i slutsatsen.  
 

7.1 Hur framställer ett franchiseföretag sitt CSR-arbete i hållbarhetsre-
dovisningen?   

 
Vid framställandet av hållbarhetsredovisningen finns en tydlig tanke om att 

följa GRI:s riktlinjer, för att säkerställa att hållbarhetsarbetet täcker en bred 

front och därmed visar att företaget faktiskt tar sitt ansvar på alla tre plan, 

utan att lämna något åt slumpen. Huvudfokus ligger på det globala ansvarsta-

gandet och särskild noggrannhet läggs också på att visa upp företagets aktiva 

arbete för att garantera en etiskt korrekt handelskedja hela vägen från produ-

cent till slutkund, vilket också minskar risken för att koncernen skall råka i 

blåsväder om en underleverantör missköter sig. På grund av organisations-

strukturen som följer en franchisekoncerns natur kan hållbarhetsredovis-

ningen inte alltid redovisa det fulla ansvarstagandet inom koncernen, då varje 

handlare driver ett eget bolag som fattar många beslut själva på lokal nivå, 

vilket då även innefattar stora delar av hållbarhetsarbetet.  
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7.2 Hur tolkas betydelsen av hållbarhetsredovisningen av franchiseta-
garen?  

 
Franchisetagarna ser koncernens hållbarhetsredovisning som en grundläg-

gande representation av den gemensamma koncernen. Det fungerar sedan 

som riktlinjer som tolkas relativt fritt på lokal nivå hos varje enskild hand-

lare. Det som gör en franchiseorganisation unik är just handlarnas egen fri-

het, som kommer av att varje handlare äger och driver sin egen butik som ett 

eget företag, vilket i stort sett bara begränsas av franchisegivarens policy. 

Detta ger handlarna ett mycket stort utrymme att tolka riktlinjerna på ett per-

sonligt plan som kan påverkas av allt från handlarens egen bakgrund, vis-

ionen för butiken och butikens geografiska position. 

 

7.3 Hur implementeras hållbarhetsredovisning av franchisetagaren på 
lokal nivå?  

 
Efter att handlaren gjort sin egen tolkning av riktlinjerna, fattar handlaren be-

slut om hur den specifika butiken skall arbeta med de olika satsningarna 

inom de tre dimensionerna av Triple Bottom Line-teorin på lokal nivå. Där-

efter implementerar handlaren dessa, aktiviteter. Eftersom varje enskild 

handlare är fri att själv besluta hur den egna butiken skall arbeta med an-

svarstagande blir också varje implementeringsfas unik. 
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8.0 Studiens bidrag och fortsatt forskning  

Studien bidrar förhoppningsvis till att gapet som finns på grund av avsaknad 

av studier som riktar in sig mot CSR inom franchisekoncerner minskar en 

aning. Studien hoppas även väcka ett intresse för studier om CSR inom fran-

chisekoncerner och därmed inspirera fler till att vilja genomföra studier på 

ämnet. Förhoppningsvis kan studien även bidra till att franchiseorganisat-

ioner får en ökad förståelse och kunskap gällande att se hur deras CSR-arbete 

kan blir mer genomslagskraftigt och vilka fallgropar som behöver undvikas 

för att nå dit. 

 

Vid fortsatt forskning inom ämnet hade det varit intressant att studera håll-

barhetsredovisningar från innan lagförändringen trädde i kraft, redovis-

ningsår 2017, för att se om kommunikationsstrategin i hållbarhetsredovi-

nisningen har förändrats i och med lagstiftningen. Det hade även varit intres-

sant att applicera studien i andra franchisekoncerner för att jämföra skillna-

den beroende på hur franchisekoncernen är uppbyggd då franchisekoncerner 

som tidigare nämnt är individuellt uppbyggda. Det hade även varit intressant 

vid vidare forskning att intervjua både franchisegivaren och franchisetagaren. 

Urvalet i studien är litet i förhållande till antalet handlare i Sverige, så om re-

surserna skulle räcka vid vidare studie hade det varit intressant att intervjua 

ett större antal franchisetagare.  Det hade även vid en vidare studie av just 

ICA varit intressant att ha handlare från alla regioner och profiler, för att stu-

dera eventuella skillnader. 
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9.0 Reflektion  
 
Studien har fördjupat våra kunskaper inom CSR inom franchisekoncerner 

och studien har även gett oss en fördjupad kunskap inom dagligvaruhandeln 

tack vare våra två intervjuer med handlarna, vilket också gett en förståelse 

och kunskap som uppskattas på ett privat plan.  

Det märktes under våra möten med handlarna att ämnet verkligen ligger i ti-

den och att samtida debatter och allmänhetens förväntningar verkligen påver-

kar handlarna och deras verksamheter. Det är ju lätt för många att tro att bara 

för att vi människor behöver mat för att överleva kan de som säljer maten 

göra lite som de vill för att vi ändå behöver maten, men så är inte alls fallet 

utan i själva verket pressas handlarna ganska hårt och måste hela tiden jobba 

för att hantera frågorna bättre än sina konkurrenter. 

 
En reflektion som uppkommit med studien har varit svårigheten att tolka den 

centrala hållbarhetsredovisningen. Däremot har användandet av Triple Bot-

tom Line underlättat arbetet av tolkningen. En annan reflektion som uppkom-

mit är att det hade varit intressant vid en längre studie att även studera håll-

barhetsredovisningar från innan lagförändringen för redovisningsår 2017 för 

att se om kommunikationsstrategin i hållbarhetsredovinisningen skiljs åt.  

 

En ytterligare reflektion som uppkommit med studien har varit att det skulle 

vara intressant att intervjuat en representant från franchisegivaren, det vill 

säga ICA Gruppen, för att även få deras bild av hållbarhetsredovisningen och 

CSR-arbetet på central och lokal nivå.  
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Intervjuguide: 
 
Inledande frågor: 

1. Hur länge har du drivit denna ICA butik? 
 

2. Startade du butiken eller har du tagit över den från en tidigare hand-
lare?  

 
3. Har du någon tidigare erfarenhet inom ICA/ annan dagligvaruhandel? 
 

CSR; Intern kommunikation och tolkning: 
 

1. Hur skulle du beskriva ICA gruppens centrala CSR arbete? 
 

2. Vad har CSR för betydelse för din ICA butik? 
 

3. Vad har CSR för påverkan på ert dagliga arbetet i butiken? 
 

4. Hur påverkas ert CSR-arbete av ICA Gruppen? 
 

5. Hur förmedlas ICA gruppens centrala mål/arbete inom CSR till er lo-
kala handlare?  
 

6. Finns det några centrala riktlinjer kring hur ni skall arbeta med CSR? 
Om, vilka? 

 
7. Hur och var förmedlas butikens CSR-arbete till medarbetarna? 
 
8. Hur arbetar ni i butiken med att få alla medarbetare engagerade kring 

butikens CSR-arbete? 
 
Triple Bottom Line inom CSR:  
 

1. Hur arbetar ni för att hålla butiken lönsam? 
 
2. Hur arbetar ni med de sociala frågorna? 
 
3. Hur arbetar ni kring miljöfrågor? 

 
4. Vad gör ni för att minska er klimatpåverkan
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