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Research 

questions: How does a grocery operator work with climate issues in relation 
to consumers? How does a grocery operator relate to its climate 
oriented CSR activities? How does consumers act based on their 
attitude to climate-smart food? 

Purpose:  The purpose is to investigate whether a grocery operator’s 
communication of its CSR activities on climate issues has 
influenced consumers to a changed behaviour regarding food 
purchases. 

Method: The study is based on previous studies and scientific articles. A 
qualitative and quantitative method has been used during the 
collection of primary data, conducted through a survey based on 
ICA Sweden AB’s consumers, and with an interview with a 
representative from ICA Sweden AB. 

Conclusion:  It was discovered that the majority of the consumers purchases 
climate-smart food based on their attitude. However, ICA Sweden 
AB does not affect the consumers to make purchases of climate-
smart food. Nevertheless, they provide a wide range of climate-
smart food that encourage consumers to do so.
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1. Inledning 
Detta kapitel presenterar undersökningens bakgrund, tidigare studier, 
problematisering, syfte, frågeställning samt avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
Svenska konsumenters medvetenhet kring klimatsmarta alternativ har ökat och de 
bryr sig allt mer om hur deras konsumtion påverkar klimatet, enligt analys- och 
konsultföretaget Novus (2015). Klimatsmart mat innebär mat som minimerar 
utsläppen av växthusgaser i och med dess tillverkning samt konsumtion. På 
hemsidan Hungrig.nu (u.å.) beskrivs vad klimatsmarta alternativ är och det är bland 
annat: säsongsbaserat, närproducerat, mer vegetariskt och mindre kött, 
klimatcertifierade och ekologiska produkter. I takt med detta har även företagen 
börjat implementera och satsa på ett Corporate Social Responsibility (CSR), där fokus 
ligger på att bland annat ha ett hållbart miljötänk. CSR handlar om det 
samhällsansvar företaget tar, utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
perspektiv. Företag som väljer att satsa på CSR-arbeten gör detta frivilligt då de tar 
ett samhällsansvar utöver de lagar som redan finns. Med hjälp av CSR-arbete kan 
företagen komma att påverka konsumenters beteende då de kommunicerar ut sina 
värderingar till konsumenterna. (European Commission, 2017) 

 

Konsumentbeteende kan ses som en följd av informationsbearbetning som kan leda 
till konsumtion av en produkt eller tjänst. Som konsument reflekterar du över 
produkter och tjänster, konsumerar samt köper dessa, vilket i sin tur kommunicerar 
något om dig som konsument. (Evans, Jamal & Foxall, 2012). Kommunikation är 
överföring av information mellan människor, det är alltså processen där en sändare 
och mottagare hanterar information som knyts samman. Kommunikation har ofta ett 
objekt eller innehåll som delas eller överförs. (Jansson, 2009). I denna undersökning 
kommer ICA Sverige ABs kommunikation att motsvara den information de skickar ut 
via sina butiker, hemsidan, broschyrer, mejlutskick, reklamfilmer, reklamutskick, 
sociala medier, tidningen Buffé och appen ICA Handla. 

 

Livsmedelsbranschen anses vara en bransch präglad av ständiga förändringar och 
trender, såsom att handla svenska, lokalproducerade livsmedel eller färre men dyrare 
råvaror (Livsmedelsföretagen, 2017). Enligt kandidatuppsatsen av Eriksson och 
Hedlund (2015) skrivs det att företagen i det föränderliga samhället uppmanas att 
möta konsumenternas medvetenhet, då den trendinfluerade konsumenten behöver 
fångas upp. Att klimatfrågor är ett aktuellt ämne och framförallt för ICA, har därmed 
synts både i media och tidigare studier. Generellt har svenska livsmedelsbutiker 
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implementerat mer “grön marknadsföring” i sin reklam gentemot svenska 
konsumenter. “Grön marknadsföring” är när livsmedelsbutikerna marknadsför fler 
gröna alternativ såsom vegetariska produkter och ekologiska varor. Det som de flesta 
livsmedelsbutiker vill förmedla till sina konsumenter är alltså klimatsmarta alternativ 
så som närodlade -, ekologiska - samt vegetariska produkter. Cheferna för 
livsmedelsbutikerna påstår att det har skett en förändring för butikerna. De menar på 
att den ökade efterfrågan av klimatsmart mat är orsaken till att de försett 
konsumenterna med de alternativen. (Tjärnemo & Södahl, 2015). Det finns dock 
ingen undersökning som stödjer detta påstående. 

 

Konsumenters ökade medvetenhet är något ICA Sverige AB inte är sena med att 
förhålla sig till. De är en av de största livsmedelskedjorna som är aktiv i sociala - och 
miljömässiga frågor. Dagligvaruaktören har 1300 butiker i Sverige och leds av ICA 
Gruppen AB (ICA Gruppen, u.å.). År 2015 genomfördes en mätning av Handelns 
Utredningsinstitut Research (HUI Research), där de ville ta reda på hur många 
marknadsandelar respektive dagligvaruhandel hade på marknaden. Mätningen 
visade att ICA Sverige AB hade en marknadsandel på 50.7 procent. (Malmström & 
Neurath, 2016). Att klimatfrågor är ett aktuellt ämne och framförallt för ICA, syns 
även i media.  ICA Gruppen AB har internt satt upp mål inom företaget som går ut på 
att minska företagets koldioxidutsläpp. Meningen med målen är att ICA Gruppen AB 
ska bli ett klimatneutralt företag och det ska ske genom minskning av 
koldioxidutsläpp med upp till 70 procent fram till år 2020. Denna minskning ska 
uppnås genom effektivisering av logistik, transport samt genom förändringar i butik 
och lager, bland annat genom att driva dessa på förnybar energi. I klimatmålet ingår 
dock inte konsumenters påverkan i val inom sin konsumtion, det på grund av att ICA 
Gruppen anser att det inte går att mäta konsumenters miljöpåverkan. Däremot vill 
ICA Gruppen presentera klimatsmarta val för sina kunder som i sin tur kan få 
konsumenter att göra hållbara val när de handlar hos företaget. Exempel på dessa 
klimatsmarta val är att få in mer närodlade, ekologiska eller vegetariska alternativ i 
konsumenters måltider. (Johansson, 2015) 

 

1.2 Tidigare studier 
Ahlin och Skog (2013) redogör i sin kandidatuppsats att livsmedelsföretagen lägger 
ned mycket arbete inom CSR, där de har interna mål och samarbeten som ska hjälpa 
dem att bidra till en bättre miljö. För att arbeta externt och få konsumenten att göra 
klimatsmarta val genom köp har livsmedelsföretagen valt att främja miljömärkta 
produkter som bidrar till ett bättre klimat. Detta redogör även Diaz och Karlsson 
(2015) för i sin kandidatuppsats, då CSR-arbetet hos företag kan välja att 
kommuniceras externt i en utåtriktad kommunikation mot konsumenten. Detta i 
syfte att möta konsumentens medvetenhet, men även för att skapa en ökad 
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medvetenhet hos de omedvetna och sträva efter en ökad förståelse genom att förse 
mottagarna med information och sedan uppmuntra till handling i form av inköp.  Det 
har argumenterats att CSR endast är ett PR-trick från företagets sida, vilket har lett 
till att konsumenter är skeptiska och misstänksamma mot just användandet av CSR. 
Det har även sagts att CSR är ett uttryck som företag använder för att öka sin 
dominans på marknaden, men användandet av det är osynligt eller så finns det inget 
tydligt resultat på hur de har utfört själva CSR-arbetet. Det som är viktigt för företag 
som arbetar med CSR, är att de för en kommunikation mellan sig och allmänheten 
där de verkligen visar vad de gör för samhället genom CSR. (Jahdi & Acikdilli, 2009). 
Vidare stödjer tidigare studier att CSR inte bara är ett spel för galleriet och en taktisk 
strategi för ett företag, utan det kan på flera olika sätt gynna ett företag genom att 
motivera sig själva och kan skapa ett förtroende internt samt externt. (Malmberg & 
Hedman, 2005). Detta kan även författarna Bhattacharya och Luo (2006) 
argumentera för, då de menar att en produkt kan få ett förhöjt positivt värde om 
företaget de köper produkten från tar ett socialt ansvar. 

 

I kandidatuppsatsen av Bothén och Wearn (2013) skriver de att ICA använder sig av 
sitt arbete med CSR som en del av sin marknadsföringsstrategi. Anledningen till att 
ICA gör detta är för att konsumenterna ska uppfatta ICA som ett ansvarstagande 
företag och på så sätt få konsumenterna att visa en god vilja och moral genom att 
handla hos ICA (ibid). Studier visar att konsumenter vill att företag ska ta ett socialt 
ansvar och att det troligtvis kommer att gynna företagen om de väljer att göra det. De 
företag som väljer att engagera sig med sociala frågor bör dock vara konsekventa i sitt 
arbete med det. Företagets värderingar och ställningstagande ska med andra ord 
synas både internt inom företaget, men även externt mot konsument. Det är därför 
viktigt för ett företag att välja en samhällsaktivitet eller ställningstagande som de 
verkligen kan stå bakom och stödja så att det inte blir en börda för företaget istället. 
(Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006) 

 

1.3 Problemformulering 
Eftersom konsumenter har blivit mer medvetna om att konsumtion av livsmedel har 
en viss påverkan på klimatet, och eftersom livsmedelsbutikerna har anpassat sin 
marknadsföring för denna ökade medvetenhet, är det av intresse att se om budskapet 
“klimatsmart mat” har påverkat konsumentens livsmedelsinköp (Novus, 2015). Det 
finns inte mycket tidigare forskning om livsmedelsbutiker har någon påverkan på 
konsumenter eller om de ens har haft något inflytande över dem (Bothén & Wearn, 
2013). Dessutom finns det inga teorier som stödjer dagligvaruaktörers påverkan på 
konsumenters ställningstagande samt agerande kring klimatsmart mat. Därför väcks 
frågan om ICA Sverige ABs arbete med CSR faktiskt har lett till att konsumenter 
väljer att köpa klimatsmart mat och om företaget har påverkat sina konsumenters 
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inställning till det. 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka om en dagligvaruaktörs kommunikation av dess CSR-arbete 
med klimatfrågor har påverkat konsumenter till ett ändrat beteende gällande 
livsmedelsinköp.  

 

1.5 Frågeställning 
1. Hur arbetar en dagligvaruaktör med klimatfrågor i förhållande till 

konsumenten? 
2. Hur förhåller sig en dagligvaruaktör till sitt klimatorienterade CSR-arbete? 
3. Hur agerar konsumenten utifrån sin attityd till klimatsmart mat? 

 
 
1.6 Avgränsning 
Undersökningen är avgränsad till klimatfrågor inom CSR-arbete, därmed kommer 
fokus ej att ligga på de ekonomiska samt sociala aspekterna. Då det är valt att 
undersöka dagligvaruaktörer kommer ICA Sverige AB att användas som case för 
undersökningen. 

 

ICA Gruppen AB består av flera portföljbolag som alla inte är dagligvaruaktörer 
därför har avgränsningen till endast ICA Sverige AB gjorts. Däremot nämns ICA 
Gruppen AB i undersökningen då det är de som står bakom klimatmålen för hela 
koncernen, däribland ICA Sverige AB. Avgränsningen till den svenska marknaden har 
gjorts, där konsumtionen av klimatsmart mat hos ICA Sverige ABs konsumenter 
undersöks. Fortsättningsvis kommer ICA Sverige AB endast skrivas ut som “ICA” 
eller “ICA Sverige”.  
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogörs de tre teorierna Corporate Social 
Responsibility (CSR), kommunikation och konsumentbeteende, då undersökningen 
går ut på att se hur kommunikationen av ICAs klimatrelaterade CSR-aktiviteter 
behandlas av konsumenten genom ett beteende. Sändaren, vilket är ICA i det här 
fallet, skickar ut ett budskap bestående av sina klimatrelaterade CSR-aktiviteter 
(klimatsmart mat) till mottagarna (ICAs konsumenter). Marknadskommunikation 
som förs av ICA gentemot konsument resulterar i ett konsumentbeteende. Med det 
sagt, kommer dessa tre valda teorier att presenteras nedan och det tillsammans i en 
analysmodell. 

 

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Det finns flera olika definitioner av CSR beroende på vem det är som använder det. 
När det kommer till företag och organisationer är CSR mer kopplat till hur dess 
aktiviteter ser ut. Typiska aktiviteter för företag som är kopplat till CSR är 
engagemang inom allmänhetens sociala aspekter, miljöfrågor och ekonomiska frågor. 
(Marrewijk, 2003). Företag har en stor roll i dagens samhälle och framförallt för 
samhällets utveckling. Det är inte tydligt hur långt ett företags sociala ansvar sträcker 
sig och vad dess funktion ska ha i samhället. Det finns dock förväntningar från 
allmänheten att ett företag ska ta ett visst socialt ansvar utöver sin egna verksamhet. 
Själva utvecklingen av CSR-frågor ökar och det är i de stora börsnoterade bolagen 
som utvecklingen av CSR sker som mest. (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). 
Aagaard, Angelo Valento och Rasmussen (2008) skriver i sin studie att CSR ofta 
används som ett marknadsföringsverktyg för företag och att det används i syftet att 
öka sin vinst. Det som författarna har gemensamt med Grafström m. fl. (2015) är att 
det inte finns några tydliga linjer för vad företagets roll i samhället är, men att 
implementera CSR i företaget kan öka möjligheten till ökad vinst. (Aagard m.fl., 
2008). CSR är ett ämne som inte har en tydlig definition, men det finns flera 
aktiviteter som kännetecknar vad CSR är inom ett företag. Det finns tre breda 
kategorier som beskriver CSR-aktiviteter och de är: produktrelaterade-, 
affärsrelaterade- och filantropiska aktiviteter. (Peloza & Shang, 2011) Den här 
undersökningen kommer att fokusera på produktrelaterade- och affärsrelaterade 
CSR-aktiviteter, men filantropiska CSR-aktiviteter nämns för att förklara vad det kan 
göra för ett företag. 

 

2.1.1 Produktrelaterade CSR-aktiviteter 
Produktrelaterade CSR-aktiviteter har ofta funktioner som är relaterade till 
företagets produkt. Det kan exempelvis handla om att produkten inte genererar 
mycket föroreningar, att den använder sig av organiska ämnen eller att företaget 
generellt arbetar med att ta fram miljövänliga alternativ. Exempel på produkter som 



 
6 

kan vara produktrelaterade CSR-aktiviteter är ekologisk mjölk eller en elbil med låg 
energiförbrukning. Konsumenterna påverkar alltså miljön till det positiva i och med 
att de köper miljövänliga alternativ från företaget. (Peloza & Shang, 2011) 

 

2.1.2 Affärsrelaterade CSR-aktiviteter 
Affärsrelaterade CSR-aktiviteter är den näst vanliga aktiviteten och den är kopplad 
till ett företags affärspraxis. Det som är den vanligaste aktiviteten inom 
affärspraxisen är aktiviteter som är kopplade till miljön. (Jamali & Mirshak, 2007). 
Det kan till exempel vara att ett företag återvinner eller att det tar god hand om sina 
anställda. Om konsumenter är medvetna om att ett företag tar god hand om sina 
anställda, kan det vara avgörande för dem att välja just det företaget jämfört med ett 
annat som har ett rykte om sig att inte ta hand om sina anställda. (Peloza & Shang, 
2011). Jamali och Mirshak (2007) skriver i sin studie att affärsrelaterade CSR-
aktiviteter ofta är ett krav av allmänheten, med andra ord förväntar de sig att företag 
ska engagera sig i sådana aktiviteter. 

 

2.1.3 Filantropiska CSR-aktiviteter 
Filantropiska CSR-aktiviteter är det vanligaste inom CSR, vilket är de aktiviteter som 
företaget gör frivilligt (Peloza & Shang, 2011). Exempel på aktiviteter som företaget 
gör är att de kan donera en viss summa pengar till välgörenhet eller sponsring. Dessa 
donationer kan ske inom utbildning, kultur och samhälle. Allmänheten har en 
önskan om att företag ska skänka pengar till humanitära program och andra 
ändamål. Det finns inga konkreta krav på företag att göra det och det ses inte som 
oetiskt om de väljer att inte engagera sig i samhället med donationer. Filantropiska 
CSR-aktiviteter är med andra ord mer diskreta än exempelvis affärsrelaterade - och 
produktrelaterade CSR-aktiviteter. Det har i sin tur lett till att konsumenternas 
förväntningar på företagen är lägre, de räknar inte med att företagen ska donera eller 
dela ut sponsring till olika ändamål. (Carroll, 1991). Filantropiska aktiviteter kan 
stärka ett företags rykte, men om företaget väljer att stödja eller donera pengar till 
egennyttiga attribut kan det istället skada företagets nytta då de inte stämmer 
överens med allmänhetens värderingar. (Peloza & Shang, 2011). En sak som Carroll 
(1991), Peloza och Shang (2011) delar åsikt kring är att filantropiska CSR-aktiviteter 
är de mest eftertraktade och önskvärda aktiviteterna hos företagen. Det för att dessa 
aktiviteter gör det möjligt för företagen att öka sin sociala status i samhället. 
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2.2 Kommunikation 
Nedan beskrivs olika modeller för hur kommunikation kan ske och se ut. Avsnittet 
redogör för Laswells kommuniktionsmodell, strategisk kommunikation samt 
makromålkedjan. 

 

2.2.1 Lasswells kommunikationsmodell 
År 1948 formulerade Harold D. Lasswell en modell som var inriktad mot 
mediekommunikation som framförallt är användbar inom strategisk 
kommunikation. Modellen med namn “Lasswells formel” bearbetar huvudsakligen 
mänsklig kommunikation. Stort fokus ligger på att massmedia ska ha positiva 
funktioner för sina användare. Lasswell hävdade att massmedier hade olika 
funktioner i samhället, speciellt de fyra funktionerna att: skapa gemenskap, 
begripliggöra, informera och att underhålla. (Falkheimer, 2001) 

 

 

Figur 1: Egenutformad figur över Laswells kommunikationsmodell 

 
För den som ska utföra en viss kommunikation eller kampanj är Laswells modell en 
god startpunkt. Detta då de olika delarna i modellen tillåter den som tillämpar den 
att vara kreativ och strategisk. Modellen börjar med att förklara vem det är som 
kommunicerar samt att kontrollstudier benämns. Det andra steget i formeln 
innehåller en innehållsanalys av det som kommunikatören har sagt. Det tredje steget 
bearbetar den tekniska kanalens - och medieanalysens betydelse i processen. I det 
fjärde steget görs olika studier av mottagarna i formeln och det görs främst via en 
publikanalys. I det femte och sista steget undersöks vilka effekter processen har haft. 

 

Modellen har tidigare fått kritik för att den är alldeles för förenklad och att det är 
mycket bortfall och händelser som modellen inte tar hänsyn till. Det kan exempelvis 
vara att modellen inte har ett visst sammanhang i åtanke och därmed missuppfattar 
massmediernas förmåga att påverka mottagaren. (ibid). Det diskuteras även om den 
inte är helt uppdaterad med hur den tekniska kommunikationen ser ut idag, vilket 
inte gör den helt pålitlig. Men trots den kritik som modellen har fått, finns det 
fortfarande relevanta element i den. Det som talar mot att den är förenklad är 
Lasswells egna resonemang: modellen ska kunna modifieras beroende på hur den 
teoretiska undersökningen ser ut. Alltså är den utformad för att fungera i 



 
8 

undersökningar, oavsett dess grad av komplexitet, då Lasswell har vid flera tillfällen 
betonat innebörden och nödvändigheten av att kategorisera i ett kontext. På så sätt 
blir hans modell inte lika simpel som den har antagits att vara vid flertalet tillfällen. 
(Sapienza, Iyer & Veenstra, 2015) 

 

2.2.2 Strategisk kommunikation 
Det som kännetecknar strategisk kommunikation är att den är planerad och har ett 
tydligt mål framför sig som ska uppnås. Falkheimer (2001) redogör inte helt för vad 
som är strategisk kommunikation, men hans definition är hur informatörens 
arbetsfält appliceras. Författaren argumenterar även för hur sammankopplad 
strategisk kommunikation är med public relations (PR). (ibid). Sörensen (2017) 
skriver i sin artikel för Viva Media, att strategisk kommunikation behandlar fler 
områden än endast PR. Hon menar på att det även behandlar 
marknadskommunikation, varumärkesarbete samt internkommunikation. Dessa 
ämnen börjar mer och mer samlas till ett och samma område, vilket är strategisk 
kommunikation. Strategisk kommunikation blir därmed ett brett ämne med alla 
dessa områden inom sig och Sörensen (2017) menar på att detta är tecken på att det 
kommer att fortsätta att växa. Definitionen av strategisk kommunikation kan därför 
vara intern - och extern kommunikation. 

 

Hallahan, Holtzhausen, Van Ruler, Verčič och Sriramesh (2007) skriver även i sin 
artikel att det finns flera delar av begreppet strategisk kommunikation, vilket både 
Sörensen (2017) och Falkheimer (2001) också har konstaterat. Däremot har de tagit 
med andra delar såsom ledningskommunikation, marknadskommunikation, PR, 
teknisk kommunikation, politisk kommunikation samt informations - och sociala 
marknadsföringskommunikation. Den strategiska kommunikationen ska fokusera på 
hur själva företaget eller organisationen presenteras och främjas genom avsiktliga 
aktiviteter som utförs av alla anställda. (Hallahan m.fl., 2007). Att ha en fungerande 
och existerande intern kommunikation inom en organisation är grundläggande för 
att bedriva en lyckad verksamhet. Det är när den interna kommunikationen fungerar 
som den externa kan tas vid. Den externa kommunikationen syftar på de relationer 
som organisationer har med sina intressenter. (Falkheimer, 2001) 

 

2.2.3 Makromålkedjan 
Makromålkedjan är något som används inom marknadskommunikation där dess 
funktion är att identifiera och fastställa ett generellt mål för företaget. Inom 
marknadsföring kan makromålkedjan också användas för att bestämma hur mycket 
pengar det ska läggas i en kampanj, men det kan även användas för att tjäna in 
pengar till ett företag. Det finns olika delmål inom makromålkedjan som 
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marknadsföraren bör ta hänsyn till. De fem olika delmålen är exponering, 
bearbetning, kommunikationseffekter, målgruppsrespons och vinst. (Dahlén & 
Lange, 2011). Det finns även andra benämningar på hur makromålkedjan kan se ut. 
Dean (2010) skriver att det exempelvis endast finns tre mål i makromålkedjan och de 
är: standardinlärningshierarkin, lågengagemangshierarkin och erfarenhetshierarkin. 
Dessa tre komponenter hör samman och tar hänsyn till varandra i 
köpbeslutsprocessen. (ibid). I den här undersökningen kommer dock 
makromålkedjan som Dahlén & Lange (2011) skriver om att användas.  

 
Figur 2: Egenutformad figur över makromålkedjan 

2.2.3.1 Exponering 
Det första delmålet inom makromålkedjan är exponering och här är målet att den 
tilltänkta målgruppen ska få upp ögonen för reklamen eller kommunikationen som 
marknadsföraren kommunicerar ut. Vad som menas med exponering är att 
målgruppen ska exponeras för reklamen via företagets egna kanaler, men också via 
betalda kanaler såsom TV-reklam, tidning och radio. Det som är viktigt att ha i 
åtanke är att bara för att företaget har exponerat reklamen via dessa kanaler, är det 
inte säkert att målgruppen har uppmärksammat reklamen. Om målgruppen inte har 
lagt märke till reklamen fungerar inte resterande delarna i makromålkedjan, därför 
är det viktigt att fånga målgruppens uppmärksamhet. (Dahlén & Lange, 2011) 

 

2.2.3.2 Bearbetning 
I de här steget bör målgruppen ägna sin uppmärksamhet åt reklamen som de har 
exponerats för i det tidigare delmålet. Det är inte alltid helt lätt för marknadsföraren 
att få uppmärksamhet från målgruppen för sin reklam eftersom att 
uppmärksamheten konkurreras av flera olika saker runt omkring målgruppen. Därför 
vill marknadsföraren anpassa reklamen till målgruppens selektiva perception så att 
kommunikationen verkligen når fram. Det är viktigt för marknadsföraren att 
marknadskommunikationen har bearbetats av målgruppen för att kunna fortsätta 
med nästa mål i makromålkedjan. (Dahlén & Lange, 2011) 

 

2.2.3.3 Kommunikationseffekter 
Vid det här delmålet vill marknadsföraren att målgruppen börjar tänka på det som 
har exponerats för dem. Det slutgiltiga målet är att få målgruppen att genomföra ett 
köp. Det argumenteras för att kommunikationseffekter är det viktigaste delmålet i 
hela makromålkedjan eftersom det är det målet där målgruppen bestämmer sig för 
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att genomföra ett köp eller inte. Kommunikationseffekter består av fyra delmål: 
kategoriintresse, varumärkeskännedom, varumärkesattityd och köpintention. Målet 
med kommunikationseffekter är att målgruppen inte bara ska bli intresserad och 
medveten av produkten eller tjänsten, de ska även vilja prova på det som 
marknadsföraren har marknadsfört i marknadskommunikationen. (ibid) 

 

2.2.3.4 Målgrupprespons 
Som det tidigare har nämnts är målet med makromålkedjan att 
marknadskommunikationen ska generera vinst, vilket görs genom köp. Inom 
delmålet målgruppsrespons finns det ytterligare två mål. Det första är att få 
målgruppen att prova på produkten eller tjänsten och det andra är att målgruppen 
genomför ett återköp. Att målgruppen gör ett återköp är främst det som 
marknadsföraren vill uppnå med marknadskommunikationen, för att skapa 
återkommande kunder för företaget. (Dahlén & Lange, 2011) 

 

2.2.3.5 Vinst 
Det sista delmålet i makromålkedjan är vinst. Det ultimata målet för ett företag är att 
de ska öka sin vinst och därför ska marknadskommunikationen fokusera på att driva 
företaget till ökad vinst. Om det istället är en ideell organisation som använder sig av 
makromålkedjan är ökad kunskap om organisationen det slutgiltiga målet. (Dahlén & 
Lange, 2011) 

 

2.3 Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende är undersökningen av de processer som berörs när individer 
väljer, köper, använder eller säljer produkter, tjänster, idéer och erfarenheter för att 
tillgodose behov och önskningar (Solomon, 2013). Konsumentens konsumtion styrs 
alltså av behov och begär, där det finns en positiv och negativ motivation hos 
konsumenten som leder till dennes beteende och konsumtion (Evans m.fl., 2012). 
Behov är ett målinriktad beteende som uppstår i brist på eller avsaknad av något 
(Nationalencyklopedin 1, 2017). Medan begär är en stark lust, drift, önskan att uppnå 
något (Nationalencyklopedin 2, 2017). Detta visar på att konsumentbeteende är 
starkt kopplat till psykologi då det bygger på mänskligt beteende. Därför kommer 
denna teori att användas för denna undersökning, då fokus ligger på vad det är som 
får konsumenten att köpa klimatsmart mat. 

 

2.3.1 Psykologiska faktorerna  
De fyra grundläggande psykologiska faktorerna som företagen hoppas på att leda till 
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köp är motivation, perception, inlärning samt övertygelse och attityd (Kotler & 
Armstrong, 2010). Denna sektion kommer att redogöra för dessa faktorer. 

 

2.3.1.1 Motivation 
När konsumenten väljer att spendera pengar på produkter eller tjänster finns det 
något som motiverar dem till att göra det. Motivation är den drivkraft som får 
konsumenter att bete sig på ett visst sätt. Drivkraften styrs av ett icke tillfredsställt 
behov som styr oss in på ett mål som ska uppnås. Motivation uppstår när ett behov 
som individen önskar tillfredsställa upptäcks. (Solomon, 2013). De biogena 
drivkrafterna utgör de fysiologiska behoven vi har som människor; att hålla värmen 
samt att få mat och vatten för överlevnad. Detta är intern motivation, då det 
kännetecknas av att ha en psykologisk grund. Däremot behandlar de psykogena 
motiven de motivationer vi får från vår omgivning, såsom vår sociala miljö, vår kultur 
och sociala samspel. Detta är då en extern motivation då den baseras på attraktiva 
yttre påverkande faktorer. Det motiv som sägs ligga bakom dagens 
konsumtionsmönster är just de psykogena. Den kritiska aspekten av detta är att 
marknadsföring kan forma uttryck för behov genom önskemål om specifika 
varumärken och produkter, som egentligen inte fanns där tidigare. Detta skapar i sin 
tur en motivation hos konsumenten till att konsumera tjänster och varor som kan ses 
som överflödiga. (Evans m.fl., 2012) 

 

Som tidigare nämnts, finns det en positiv och negativ motivation. Den positiva 
motivationen innebär att konsumenten närmar sig saker som berikar dennes liv: 
positiva situationer, sinnesstämningar, välbehag, sinnestillfredsställelse samt sociala 
fördelar såsom acceptans och stöd. Med en negativ motivation har konsumenten ett 
undvikande beteende, där problem såsom negativa situationer, otillfredsställande 
sinnesstämningar, smärta, sjukdom och obehag i allmänhet vill undvikas. (ibid) 

 

2.3.1.2 Perception 
Perception är den process där stimuli tas emot och tolkas av mottagaren, för att 
sedan genom vår perceptionsförmåga reagera i form av en respons (ibid). Stimuli är 
något som utlöser en respons, en påverkan som tas emot och analyseras. Detta 
jämförs i sin tur med tidigare information och kunskap som konsumenten besitter. 
(Dahlén & Lange, 2011). Då perception är kopplat till våra sinnen och naturliga 
instinkter, kan perceptionsknep användas för att fånga konsumentens 
uppmärksamhet. Enligt Dahlén & Lange (2011) kan detta göras genom 
perceptionselement såsom färg, ljud, rörelse, kontrast och intensitet. Solomon (2013) 
menar dock på att detta motsvarar steget innan perception. Han talar för att dessa är 
baserade på våra sensoriska receptorer och att perception i sin tur är processen som 
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översätter stimuli i form av våra sinnen till mening (ibid). Dahlén & Lange (2011) 
menar på att perception och motivation samverkar, då ett perceptionsknep kan vara 
att använda sig av just motivation för att effektivisera kommunikationseffekter. 

 

I och med att mottagarens perceptionssystem kan utnyttjas på detta sätt, har 
människan utformat ett så kallat perceptuellt försvar. Ett perceptuellt försvar är ett 
beteende där mottagaren undviker budskap som inte överensstämmer med dennes 
livssyn och värderingar. Det finns även perceptuell vakenhet som är motsatsen till 
försvaret, då det handlar om att konsumenten är öppen för det som hen är 
intresserad av och kan själv söka efter det. Detta påverkar sändaren på så sätt att 
denna kan skicka ut samma budskap men mottagaren kan uppfatta det på helt skilda 
sätt och till och med vara selektiva. (ibid). Selektiv perception diskuteras i sin tur av 
Evans m.fl. (2012) som ett sätt mottagaren använder för att hantera flera budskap 
och information på samma gång. Det mottagaren då gör är att tillåta vissa budskap 
att nå fram, medan vissa styrs bort, vilket kan liknas vid perceptuellt försvar och 
vakenhet. Likt Dahlén & Lange (2011) anser Evans m.fl. (2012) att även selektiv 
perception styrs av mottagarens värderingar, motiv, attityd, intressen, sysselsättning 
och behov. Med andra ord sållar vi bort det som är mindre intressant för oss. 

 

Selektiv perception har här blivit utformad till en fyra-stegs-process som består av 
selektiv exponering, selektiv uppmärksamhet, selektiv förståelse och selektiv 
retention. 

 
Figur 3: Egenutformad figur över selektiv perception 
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❏ Selektiv exponering - är när mottagaren begränsar kommunikationen de ser 
och hör till endast information som överensstämmer med personens tidigare 
idéer och attityder (Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994). 

❏ Selektiv uppmärksamhet - avser stadiet där mottagaren faktiskt 
uppmärksammar kommunikationen den gång personen utsätts för den 
(Charles, Taylor, George, Franke & Hae-Kyong Bang, 2006). 

❏ Selektiv förståelse - är processen där konsumenten förenar kommunikationens 
innehåll med sina befintliga föreställningar (ibid). 

❏ Selektiv retention - definieras som ihågkommandet av meddelanden som 
överensstämmer mer med mottagarens tidigare övertygelser och den egna 
självbilden (ibid). 
  

2.3.1.3 Inlärning 
Inlärning eller lärande är när ett budskap lagras i mottagarens minne som i sin tur 
bearbetar informationen som budskapet har. Inlärning ligger nära till perception då 
de är beroende av varandra. Båda är kopplade till mottagarens motiv, attityder och 
personlighet. Inlärning kan ske i form av associationer eller genom instrumentell 
inlärning som innebär att konsumenten upprepar sitt beteende utifrån tidigare 
inlärning. När ett beteende förstärks utifrån de fördelar produkten ger, kallas det 
operant betingning, vilket ligger inom ramen för instrumentell inlärning. Produkten 
kan få en positiv förstärkning genom dess fördelar för konsumenten, men om dessa 
fördelar inte råder för konsumenten, uppstår istället en negativ förstärkning. Denna 
negativa förstärkning kan resultera i att köpet inte återupprepas. (Evans m.fl., 2012)  

Att budskapet lärs in och övertygar konsumenten är ett stort mål med 
kommunikationen då marknadsföringen först blir effektiv vid detta steg, tillsammans 
med att budskapet kommit fram (ibid). 

 

2.3.1.4 Övertygelse och attityd 
Målgruppens attityd påverkar deras mottaglighet för reklamen och hur den tar del av 
innehållet. Konsumentens attityd till ett företag, varumärke, produkt eller tjänst 
utgör den inställning de har. (ibid). Inställningen kan i detta fall synas i form av 
känslouttryck eller agerande.  

 

Övertygelse kan skapas av både högt eller lågt engagemang. Högt engagemang ses 
som en central väg till övertygelse då mottagaren gör attitydförändringar utifrån en 
medveten bearbetning av relevant fakta och information samt egenskaper hos 
produkten eller tjänsten. Krugman (1965) argumenterar utifrån den centrala vägen 
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till övertygelse, att det är högst sannolikt att mottagaren blir påverkad först i 
kognitionen, sedan attityden och därefter beteendet. Genom det låga engagemanget 
kan mottagaren ta en så kallad perifer väg till övertygelse, där bearbetningen är 
omedveten eller obefintlig och där begränsad uppmärksamhet på produkten eller 
tjänsten och känslorna kring denna läggs. (Petty, Cacioppo & Schumann, 1983) 

 

2.3.2 Sekventiell marknadsföringsmodell 
Den sekventiella marknadsföringsmodellen består av exponering, uppmärksamhet, 
perception, lärande, attityd, köp och efterköpsupplevelser. Det är en process av 
kommunikationseffekter som konsumenten genomgår från exponering av budskap 
till handling. Till skillnad från de fyra grundläggande psykologiska faktorerna så 
tillkommer i denna modell även köp och efterköpsupplevelser. (Evans m.fl., 2012) 

 

Konsumenter exponeras dagligen för ett flertal budskap och de blir därmed mer 
selektiva för vilka marknadsföringsaktiviteter de faktiskt ser. Konsumenten kan 
sannolikt bli mer påverkad av marknadsföringen om det stimulerar hens sinnen på 
något sätt, vilket är det som diskuterats i tidigare sektion om perception. Vid 
uppnådd uppmärksamhet från konsumenten har exponeringen lyckats nå fram och 
det är vid detta stadie konsumenten noterar eller ser budskapet, vilket personen i sin 
tur tolkar eller skapar sig en mening om. Själva lärandet i sin tur står för när 
konsumenten lagrar och lär in budskapet i minnet, som denne i sin tur tar en 
ståndpunkt till. Konsumenten ställer sig positivt eller negativt gentemot det lagrade 
budskapet och väljer utefter det vad handlingen blir: prova, köpa, använda eller fråga 
om mer information. Om marknadsföringsaktiviteten har lyckats omvandlats till ett 
inköp blir efterköpsupplevelsen det slutliga steget i processen. Konsumenten reagerar 
då på produkten, tjänsten eller varumärket genom tillfredsställelse eller missnöje. 
(ibid) 

 

2.3.2.1 Köp & Efterköpsupplevelser 
De två sista stegen i marknadsföringsmodellen är köp och efterköpsupplevelser. 
Dessa steg är inte självklara i modellen då konsumenten ska ha tagit sig genom 
tidigare responsfaser och skeden för att hamna i en köpsituation. Själva handlingen, 
köpet i sig, är inte speciellt komplex då det är en transaktion mellan varor och pengar 
som byter ägare. Däremot redogör Dahlén & Lange (2011) för hur köp består av 
beslut och de menar på att de flesta besluten konsumenten tar är rutinmässiga, där 
ett lågt engagemang används. Å andra sidan, när konsumenten tar ett köpbeslut 
tenderar hen att använda sig av beslutshjälp i form av brytpunkter samt hänsyn till 
kvalitetsgaranti, pris och beslutsregler. (ibid). Enligt Handelshögskolan i Stockholm 
(2011) kan köpet dessutom kommit att ha blivit påverkat av materiell nödvändighet, 
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begär väckta av sociala sammanhang såsom uppmuntran, grupptryck, jämförelse och 
distinktion samt av impuls. 

 

Efterköpsupplevelsen utgör fasen där konsumenten värderar och bedömer den 
inhandlade produkten eller upplevda tjänsten och bedömer sig vara nöjd eller 
missnöjd med köpet. Konsumentens utvärdering av köpet kan vara att bekräfta 
förväntningarna, alternativt överträffa dem, eller helt enkelt inte leva upp till dem. 
(Dahlén & Lange, 2011). Efterköpsattityden och faktorer som kan uppstå är inte 
endast de positiva som Dahlén & Lange (2011) uttrycker. Utöver dessa förväntningar 
finns även negativa efterköpsupplevelser såsom ouppfyllda krav, prestanda, känslor, 
rättvisa och attribution i form av klagomål, negativ word of mouth (mun-till-mun-
marknadsföring) samt återköpsintentioner. Det som är viktigt från sändarens håll är 
att övertyga mottagaren om att den har gjort rätt val. (Evans m.fl., 2012) 

 

2.4 Analysmodell 
Här presenteras en egenutformad analysmodell över de teorier som har presenterats 
under detta avsnitt. Dessa tre teorier har för avsikt att stödja undersökningen från ett 
teoretiskt perspektiv. Kopplingar syns mellan dessa teorier och undersökningens 
syfte och därför kan en god undersökning ta form.  
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I Figur 4 visas teorierna i förhållande till varandra samt det som ska undersökas. I 
denna undersökning har ICA som företag använts som utgångspunkt för att se 
konsumenters beteende gällande klimatsmart mat. ICA är därmed sändaren (som 
syns längst till vänster i figuren) av de klimatrelaterade CSR-aktiviteter som ligger 
bakom deras budskap om klimatsmart mat (som syns i andra steget).  Budskapets 
mottagare är i den här undersökningen ICAs konsumenter (se högra hörnet av 
figuren) och beroende på om kommunikationen av budskapet har framgått för 
konsumenterna, har en beteendeprocess satts igång (se det nedre högra hörnet). Då 
det inte är känt vad konsumenterna gör med det CSR-budskap ICA kommunicerar ut, 
skapas ett kunskapsgap mellan kommunikationen mottagaren tar emot och vad hen 
gör med budskapet. Ignoreras budskapet, bearbetas det men leder ej till handling, 
eller leder det till en respons i form av ett köp av klimatsmart mat? Det är dessa 
frågor som motsvarar de röda pilarna och frågetecknen i modellen (kunskapsgapet) 
som författarna hittat och problematiserat.  

 
Figur 4: Egenutformad figur över teorierna och deras förhållningssätt till varandra samt undersökningen 
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3. Metod 
Här nedan presenteras hur tillvägagångssättet för undersökningen har utformats 
samt genomförts.  

 

3.1 Vetenskaplig metod 
Inledningsvis genomfördes en genomgång av vetenskapliga artiklar, litteratur samt 
tidigare studier för att få en överblick av vad som tidigare forskats inom ämnet, samt 
för att ge en grund till denna undersökning. Detta gjordes för att få en djupare 
förståelse av forskningsområdet och för att kunna besvara undersökningens 
frågeställningar. Bryman och Bell (2011) menar på att studera tidigare forskning 
inom det specifika ämnesområdet kan stärka trovärdigheten för en undersökning. 

 

För att besvara undersökningens frågeställningar har kombinationen av en kvalitativ 
och kvantitativ metod använts. Det var därför av intresse att få med vad både 
företagets och konsumenters åsikter om klimatsmart mat innebar för dem. 
Anledningen till att flera metoder använts är för att öka förtroendet av resultatet och 
för att täppa igen luckor som kan ha uppstått om endast en av metoderna använts. På 
detta sätt gavs även möjligheten att jämföra resultatet från den kvalitativa 
undersökningen med hjälp av resultaten från den kvantitativa. (ibid). Vi menar på att 
det behövdes kvantitativt stöd för undersökningen eftersom det skulle bli svårt att få 
ut ett rättvist resultat av den kvalitativa intervjun med de frågeställningarna 
undersökningen har. 

 

Att utföra undersökningen på detta sätt anses överensstämma med en 
tvärsnittsdesign. Detta eftersom undersökningen studerade hur ICA Sveriges 
kommunikationsarbete med CSR, avgränsat till arbetet med klimatsmart mat, har 
påverkat konsumenternas beteende. Tvärsnittsdesignen är kopplad till den 
undersökning som har gjorts med enkäten. Inom marknadsundersökningen är just 
tvärsnittsdesign den typiska modellen för kvantitativa undersökningar, det eftersom 
att den är relativt billig att genomföra och att den inte är tidskrävande. (Christensen, 
Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Det valdes att ha en deduktiv ansats för enkäten, 
eftersom data som samlats in sammanställdes och analyserades för att kunna se 
resultatet. Undersökningen utgick från teorier, för att på så sätt se relationen mellan 
dem och det praktiska i verkligen, vilket kännetecknas som deduktiv ansats. (Bryman 
& Bell, 2011) 
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3.1.1 Sekundärdata 
I denna undersökning har sekundärdata i form av ICAs hemsida samt 
kundinformation undersökts. I huvudsak har denna data använts för att bygga upp 
en väsentlig kunskapsgrund kring ämnet som ska undersökas. I vissa fall finns det 
tillräckligt med sekundärdata för att besvara syftet och frågeställningarna i en 
undersökning, men för denna undersökning behövdes även primärdata för att få 
fram ett resultat. (Christensen m.fl., 2010). 

 

3.1.2 Primärdata 
Det finns flera olika tillvägagångssätt att samla in primärdata för att kunna besvara 
problemet som undersökaren vill få svar på (Christensen m.fl., 2010). Den 
primärdata som använts i denna undersökning är insamlad via en intervju med CR-
chefen för strategi och utveckling, samt enkäter som utformades via Google Docs som 
skickades ut online. 

 

3.1.2.1 Enkät 
Den kvantitativa undersökningen genomfördes i form av en självadministrerad enkät 
som skapades online för att distribueras ut i våra sociala mediekanaler, vilka var 
Facebook, LinkedIn samt Instagram. Vi stod även ute i butik hos ICA Maxi Hälla i 
Västerås för att samla in enkätsvar, där vi använde vår privata dator för 
respondenterna att besvara vår enkät på. Valet av att samla in enkätsvaren direkt i 
digital form genom onlinetjänsten Google Docs gjordes för att undvika efterarbetet 
som sker med en enkät i pappersform. Vi såg även att trovärdigheten för resultatet 
kunde bli påverkat om vi valde att använda pappersenkäter, då sammanställningen 
av dessa lätt kan manipuleras.  

 

Enkäten låg ute i fem dagar och målet var att få in svar från 200 respondenter. Detta 
tillvägagångssätt användes för att generera fler antal svar i syfte att öka 
undersökningens trovärdighet. Till skillnad från intervjuer, ger enkäter inte en 
möjlighet att registrera och tolka signaler såsom kroppsspråk, mimik, tonläge och så 
vidare. Risken för misstolkningar och feluppfattningar blir därför ofta större vid 
enkätsvar än vid svar över en intervju. (Björklund & Paulsson, 2012). Å andra sidan, 
blir alla respondenter för enkäten tillfrågade på samma sätt, vilket är opartiskt och 
risken för att vi ska ha påverkat respondenten i en viss riktning blir mindre. Det 
tidigare nämnda kroppsspråket och de övriga faktorerna som uteblir vid en enkät, 
kan inte komma att påverka respondenterna. (Bryman & Bell, 2011). Enkäten bestod 
av slutna - och kategorifrågor, rangordnade svar, samt frågor som kunde besvaras 
med likertskala. Sista frågan i enkäten var en öppen fråga som var formulerad som en 
ja-eller-nej-fråga, där respondenten skulle delge ett konkret exempel på miljömässigt 
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ansvarstagande när hen utförde sina livsmedelsinköp. I och med att frågan var 
utformad på detta sätt, fanns det en risk att respondenten inte skulle svara på den. 

 

3.1.2.2 Företagsintervju 
Via mejl fick vi kontakt med Maria Smith, vår representant från ICA Sverige AB. 
Intervjun genomfördes på ICA Sveriges huvudkontor i Solna, där vi under 45 
minuters tid fick intervjua Smith. I förberedande syfte hade frågorna i förväg skickats 
i mejl till henne. Intervjun inleddes med att fråga om representanten ville vara 
anonym eller inte, samt om det var okej att det som sades under intervjun spelades 
in. Smith godkände inspelningen och sa även att det gick bra att använda hennes 
namn i undersökningen. 

 

Som tidigare nämnt var denna person CR-chef vilket står för chef över Corporate 
Responsibility, vilket är en förgrening av företagsansvar (Van Marrewijk, 2003). 
Smith motsvarar inte hela ICA Sverige med sina uttalande men i denna undersökning 
representerar hon ICA. Intervjun hade för avsikt att ge oss en djupare insyn i 
företagets arbete med CSR, kommunikation och strategi. Frågorna som ställdes till 
representanten ställdes för att få reda på det som inte gick att få fram från tidigare 
studier eller ICAs hemsida. Utöver detta ställdes frågor som skulle undersöka hur 
ICAs nuvarande arbete och vision med CSR, kontra hur de ser på sitt framtida arbete. 

 

Dessutom gjordes valet att genomföra intervjun för att kunna jämföra det insamlade 
materialet med svaren från enkäten. Detta för att på ett djupare sätt kunna förstå 
resultatet av både intervjun och enkäten. Det valdes att göra en intervju av 
semistrukturerad karaktär där en tydlig intervjuguide användes (se Bilaga 2). 
Fördelen med att använda en semistrukturerad intervju var att det gav en möjlighet 
att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden, men frågorna höll sig ändå till ämnet. 
(Bryman & Bell, 2011) 

 

Eftersom det endast genomfördes en intervju med en representant från ICA, är det 
hennes svar som representerar hela ICA i denna undersökning. Det kritiska med det 
är att det kan leda till brist på generalisering av den kvalitativa intervjun (ibid). Det 
finns både för- och nackdelar med att utföra en personlig intervju. Fördelen är att vi 
kunde ställa frågor som vi ville ha svar på och som inte gick att få reda på ICAs 
hemsida. Eftersom vi ville att representanten skulle berätta om sina egna 
erfarenheter med egna ord är en personlig intervju att föredra. Däremot finns risken 
för ett litet urval vid användning av en personlig intervju. (Christensen, m.fl., 2010) 
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3.2 Val av teorier 
I den här undersökningen har teorierna CSR, kommunikation samt 
konsumentbeteende använts. Sökningar via Mälardalens högskolas databaser så som 
Google Scholar, Diva och högskolebiblioteket, visade att det redan fanns mycket 
tidigare forskning som hade undersökt huruvida ICAs arbete med CSR såg ut. 
Däremot fanns det ingen undersökning som påvisade om ICAs konsumenters 
beteende har påverkats i samband med ICAs arbete med CSR och klimatsmart mat. 
Som det tidigare nämndes har en tidigare studie som utfördes av Bothén och Wearn 
(2013) visat att ICA bland annat använder sig av CSR som en 
marknadsföringsstrategi för att visa sina konsumenter att de är klimatmedvetna. I 
undersökningen föreslog författarna att vidare forskning kunde undersöka huruvida 
ICAs kommunikationsarbete med CSR har påverkat konsumenternas uppfattning av 
varumärket efter att de har gjort vissa förändringar i deras kommunikation. (ibid). På 
så sätt utformades syftet till denna undersökning och teorierna CSR, kommunikation 
och konsumentbeteende valdes till teoretisk referensram. Det eftersom att 
undersökningen ville få reda på om ICA Sveriges kommunikation av deras CSR-
arbete på något sätt har påverkat konsumenter till att ändra sitt beteende. 

 

3.3 Urval 
Här kommer urvalet för undersökningen att presenteras, både för intervjun samt 
enkätundersökningen. 

 

3.3.1 Urval för intervjun 
Intervjun genomfördes med en person som jobbar på ICA Sverige, respondenten är 
närmare bestämt chef för CR-strategi och utveckling. Eftersom att vi gjorde valet att 
intervjua en person från ICA som jobbar med dessa frågor, innebär det att urvalet för 
intervjun är strategiskt. Kriteriet som fanns var att den person som skulle intervjuas 
är anställd på den avdelning vi undersökte och behandlade, alltså avdelningen för 
CSR då det är en av teorierna i arbetet. Det strategiska urvalet fungerar för intervjun 
då vi valde att undersöka hur ICA Sverige arbetar med klimatfrågor i förhållande till 
sina konsumenter. (Trost, 2010)  

 

3.3.2 Urval för enkäten 
Urvalet för undersökningens målgrupp är konsumenter av ICAs livsmedel. I denna 
undersökning representerar denna målgrupp den population vi vill se beteendet hos. 
Vi kan dock endast generalisera resultatet från dessa konsumenter som handlar hos 
ICA, då det endast visar på hur dessa beter sig. Det visar inte hur konsumenterna till 
andra butiker och företag förhåller sig till klimatsmart mat eller hur de agerar. På så 
sätt kan vi inte generalisera hela Sveriges populations köp och attityd till klimatsmart 
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mat, utan bara det som framgick från enkäten. Därför användes bekvämlighetsurval i 
undersökningen, för att få fram ett resultat. Vad som kännetecknar 
bekvämlighetsurval är som namnet avslöjar att det är bekvämt, men begränsningen 
som finns är att vi inte kan generalisera resultatet statistiskt. Personerna som använts 
i urvalet är de som funnits tillgängliga för oss i samband med undersökningen. 
(Christensen, m.fl., 2010). Vidare har ett snöbollsurval använts då enkäten skickades 
ut i våra sociala mediekanaler, där vi uppmuntrade vårt nätverk att dela den vidare. 
Snöbollsurval fungerar på så sätt att forskarna till en undersökning kommunicerar 
med ett visst antal människor som de har kommit i kontakt med i samband med sin 
undersökning. Dessa människor är relevanta för undersökningen eftersom de i sin 
tur kan föra eller sprida den vidare till fler respondenter, vilket gör att enkäten får en 
större spridning. (Bryman & Bell, 2011) 

 

3.4 Pålitlighet och relevans 
Oavsett vilken urvalsmetod som har valts till undersökningen kan inte 
respondenterna som besvarat enkäten stå för alla konsumenters uppfattning av ICAs 
arbete med CSR och klimatsmart mat. (Christensen, m.fl., 2010). Detta då de 201 
respondenter i undersökningen inte motsvarar alla de konsumenter som har handlat 
hos ICA det senaste året. Eftersom enkäten skickades ut via våra egna sociala 
mediekanaler, kan utfallet ha blivit påverkat. Därför kan undersökningens 
representativitet och generaliserbarhet påverkats beroende på hur respondenterna 
har svarat på enkäten. 

 

Uppsatsen är skriven med intentionen att inte ta ställning för eller mot företaget eller 
konsumenterna. 
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3.5 Operationalisering 
Här nedan presenteras de frågor som ställdes i enkäten. De två första frågorna är 
demografiskt kopplade frågor som ställdes för att ta reda på respondenternas 
demografiska spridning, följt av tredje och fjärde frågan som ämnar att se den 
socioekonomiska spridningen av urvalet. Den femte frågan ställdes för att se till att 
respondenterna och de svaren som använts är inom undersökningens urval. 
Resterande frågor är relaterade till teorierna med avsikt att mäta hur respondenterna 
uppfattar ICAs kommunikation av CSR-arbete samt hur de agerar därefter. 

 

Fråga Frågeställning Teori Motivering 

1 Kön 
Man 
Kvinna 
Vill ej ange 

Demografi Det kan vara av intresse 
för undersökningen att se 
om det finns ett samband 
mellan olika kön och 
konsumenters 
köpbeteende.  

2 Ålder 
<20 
21 - 30 
31 - 40 
41 - 50 
51 - 60 
61 - 70 
71 - 80 
>80 

Demografi Det kan vara av intresse 
för undersökningen att se 
om det finns ett samband 
mellan konsumenters 
ålder och köpbeteende.  

3 Sysselsättning 
Arbetar 
Studerar 
Arbetslös 
Pensionär 
Annat  
 

Socioekonomiskt Det kan vara av intresse 
för undersökningen att se 
om konsumenters 
sysselsättning har någon 
påverkan på deras 
köpbeteende.  

4 Vad är din 
månadsinkomst 
efter skatt? 
0 - 10 000 kr 

Socioekonomiskt Det kan vara av intresse 
för undersökningen att se 
om konsumenters 
inkomst har någon 
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10 001 - 20 000 kr 
20 001 - 30 000 kr 
30 001 - 40 000 kr 
40 001 - 60 000 kr 
+60 000 kr 

påverkan på deras 
köpbeteende. 

5 Hur ofta handlar 
du hos ICA? 
Flera gånger i veckan 
En gång i veckan 
Varannan vecka 
En gång i månaden 
Varannan månad 
Mer sällan än en 
gång per år 
Jag har aldrig 
handlat hos ICA 

Konsumentbeteende Köp består av beslut som 
vanligtvis är 
rutinmässiga, där ett lågt 
engagemang används. Ett 
köp kan också ha pris, 
kvalitét och olika 
beslutregler i åtanke. 
(Dahlén & Lange, 2011).  

Det är av intresse för 
undersökningen att se 
hur ofta ICAs 
konsumenter handlar hos 
dem.  

6 Vilka av ICAs 
kommunikationsk
analer tar du del 
av? 
Butiken 
Hemsidan 
Broschyrer 
Mejlutskick 
Reklamfilmer 
Reklamutskick 
Sociala medier 
Tidningen Buffé 
Appen Ica Handla 
Jag tar inte del av 
ICAs kommunikation   

Kommunikation Makromålkedjans första 
två mål tar upp 
exponering och 
bearbetning. I målet om 
exponering har sändaren 
skickat ut dess budskap i 
företagets egna kanaler 
och har som målsättning 
att uppmärksammas av 
konsumenten, för att 
kunna gå vidare till målet 
om bearbetning. 
Bearbetningsmålet går ut 
på att konsumenten 
ägnar sin 
uppmärksamhet åt 
företagets budskap. 
(ibid).  
 
Det är av intresse att se 
vart konsumenten blivit 
exponerad för budskapet 
då det visar på vilken 
kanal som är effektivast. 
Med andra ord, där 
mottagarna är som mest 
mottagliga för ICAs 
kommunikation. 



 
24 

7 Hur är din attityd 
när det kommer till 
klimatsmart mat? 
Mycket negativ - 
Mycket positiv 
(likertsskala 1–7) 

Konsumentbeteende Konsumentbeteende 
behandlar bland annat 
perception, lärande och 
attityd, vilket i sin tur 
innebär den process där 
stimuli erhålls och tolkas 
av mottagaren. Det för 
att sedan genom 
människans 
perceptionsförmåga 
reagera i någon form av 
respons. (Evans m.fl., 
2012). I den här 
processen tas stimuli 
emot och analyseras och 
jämförs med tidigare 
information och 
kännedom som 
konsumenten redan 
besitter.  Perception 
kan alltså väcka 
konsumenters 
uppmärksamhet för vissa 
ämnen, för att sedan ta 
ställning till den. (Dahlén 
& Lange, 2011). 
  
Att ta reda på hur 
konsumenternas attityd 
är kring klimatsmart mat 
är av intresse för denna 
undersökning. 

8 Har din attityd 
gällande 
klimatsmart mat 
påverkats av ICA? 
Ja 
Ja, till viss del 
Nej 
Kan ej avgöra 

CSR och 
kommunikation 

ICA Sverige arbetar med 
att öka konsumenters 
medvetenhet kring 
klimatsmart mat. De vill 
bland annat att 
konsumenten ska 
göra hållbara val när de 
handlar mat hos ICA 
(Johansson, 2015). Med 
hänsyn till Laswells 
kommunikationsmodell 
förmedlar 
kommunikatören ett 
budskap där 
förhoppningen är 
att mottagaren ska nås av 
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budskapet och sedan 
registrera det. 
(Falkheimer,  2001). 
 
Det är av intresse att se 
om ICA har haft någon 
påverkan  på sina 
konsumenter när det  
kommer till klimatsmart 
mat. 

9 Har du 
uppmärksammat 
ICAs CSR-arbete 
med klimatsmart 
mat? 
Ja 
Nej 
Vet ej 

CSR och 
kommunikation 

CSR-aktiviteter för 
företag är kopplat till 
sånt som engagerar 
allmänheten (Marrewijk, 
2003). Företag har en 
stor roll i dagens 
samhälle och dess 
utveckling. Allmänheten 
har förväntningar på att 
företag tar socialt ansvar 
utöver sin verksamhet 
(Grafström, Göthberg & 
Windell, 2015).  
Uppmärksamheten 
behandlas i 
kommunikationsmodelle
n makromålkedjan, 
under delmålet 
“Exponering” (Dahlén & 
Lange, 2011).  
 
Frågan ställs i syfte att ta 
reda på om målet om 
exponering blivit uppnått 
och därmed om ICAs 
kommunikation nått 
fram till konsumenten. 

10 Tänker du på att 
handla 
klimatsmart vid 
inköp av 
livsmedel? 
Ja 
Nej 
Vet ej 

Konsumentbeteende Beroende på hur 
målgruppens attityd är 
påverkar det deras 
bearbetning av reklamen. 
Huruvida konsumenters 
attityd ter sig, beror på 
vilken inställning de har 
till företaget eller 
varumärket.  Detta kan te 
sig i agerande eller 
känslouttryck. (Evans 
m.fl., 2012) 
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Denna fråga besvarar om 
konsumenterna tänker 
på att handla 
klimatsmart eller inte. 
 

11 Om ja, vad anser 
du har påverkat dig 
i ditt val av 
klimatsmarta 
livsmedel? 

Konsumentbeteende Evans m.fl. (2012) 
beskriver att övertygelse 
kan skapas både av högt 
och lågt engagemang. 
Dahlén & Lange (2011) 
säger även att köp består 
av beslut som ofta sker 
på rutin, där framförallt 
ett lågt beslut står i 
centrum. 
  
Det är av betydelse för 
oss att se vad som har 
påverkat respondenterna 
i sina val av klimatsmarta 
livsmedel. 

12 Vad är viktigt för 
dig när du köper 
livsmedel? (välj 2 
alternativ) 
Pris 
Utbud 
Service 
Kvalitet 
Butiksmiljö 
Klimatsmart 
Annat (svara nedan) 
 

Konsumentbeteende När konsumenter 
genomför ett köp kan det 
finnas brytpunkter som 
får hen att besluta sig för 
att genomföra ett köp. 
Dessa brytpunkter kan 
exempelvis vara pris, 
beslutregler samt 
kvalitet. (ibid) 
  
Det är av intresse för 
undersökningen att se 
vad som spelar roll för 
konsumenter vid köp av 
sina livsmedel. 
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13 Har din attityd 
gällande 
klimatsmart mat 
påverkat dina 
livsmedelsinköp? 
Ja 
Nej 
Vet ej 

Konsumentbeteende Den sekventiella 
marknadsföringsmodelle
n består av en process av 
kommunikationseffekter 
där första steget är att 
konsumenten utsätts för 
exponering av ett 
budskap, och sista steget 
är handling (Evans m.fl., 
2012).  
 
Här får vi reda på om 
konsumentens attityd har 
genererat i en handling 
av klimatsmart mat. 

14 Vill du ge något 
konkret exempel 
på miljömässigt 
ansvarstagande 
som du är med och 
bidrar till när du 
handlar?  

CSR Produktrelaterade CSR-
aktiviteter har ofta 
egenskaper som är 
relaterade till företagets 
produkter. Det kan 
exempelvis vara 
produkter som är 
miljövänliga, såsom 
ekologisk mjölk. (Peloza 
& Shang, 2011) 
  
Det är av vikt att se om 
ICAs konsumenter 
handlar miljövänliga 
alternativ hos ICA och 
vilka de är i sådana fall. 
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3.6 Bortfall 
Eftersom att enkäten skickades ut i våra sociala mediekanaler där vi tillsammans har 
1760 kontakter, går det att se ett bortfall då alla inte har svarat på enkäten. Enkäten 
genererade 203 svar, vilket uppfyllde vårt uppsatta mål om 200 svar. Dessvärre fick 
två respondenter tas bort då deras svar hade blivit duplicerade, vilket gjorde att 
endast 201 av 203 svar var valida. Fråga 5 (se Bilaga 3) i enkäten ställdes i syfte att 
plocka ut undersökningens målgrupp: ICAs konsumenter. Då ingen svarade att de 
aldrig handlat hos ICA, blev det inget bortfall av de medverkande respondenterna då 
de uppfyllde kravet på att vara en konsument till ICA. Därmed gav alla 201 
respondenter valida svar för undersökningen.  

 

Fråga 11 ställdes till de som svarat “Ja” på föregående fråga, vilken skulle ta reda på 
vad respondenterna ansåg ha påverkat dem i sitt val av klimatsmarta livsmedel. Då 
det var 57.2 procent av de tillfrågade som svarat “Ja” på Fråga 10 (se Bilaga 3) 
förväntade vi oss att få 115 svar under Fråga 11. Dessvärre samlades endast 83 svar in. 
Därför är denna fråga ett bortfall i undersökningen. 

 

3.7 Analysmetod 
Svaren från enkäten samlades in i Google Docs och exporterades sedan ut som ett 
Microsoft Excel-dokument. I det dokumentet syntes en sammanställning av 
respondenternas individuella svar, däremot syntes inte en grafisk hopläggning av 
svaren. För att kunna se hur respondenterna svarat på en och samma fråga gjordes 
diagram i Google Sheets för varje fråga, där en procentsats av svarsalternativen 
sammanställdes. Bryman och Bell (2011) skriver att diagram är bland de vanligaste 
formerna när kvantitativ data presenteras. Eftersom enkäten innehöll flera frågor där 
respondenten kunde rangordna sina svarsalternativ, innebar det att dessa frågor var 
av ordinalvariabel karaktär. Det fanns ytterligare några frågor i enkäten som inte var 
av samma karaktär, dessa var istället nominala. Det som kännetecknar 
nominalvariabler är att det inte går att rangordna dem såsom ordinalvariabler. 
(Christensen, m.fl., 2010) 

 

Resultatet av Fråga 14: “Vill du ge något konkret exempel på miljömässigt 
ansvarstagande som du är med och bidrar till när du handlar?” sammanställdes i en 
frekvenstabell där vi kunde se vad respondenterna hade svarat. Frågan ställdes 
eftersom vi ville få reda på konkreta exempel av respondenternas egna 
ansvarstagande. För att ta ut nyckelorden från svaren på Fråga 14 användes 
textanalyseringsprogrammet Online-utility, där vi fick reda på vad majoriteten av 
respondenterna nämnt i deras svar på frågan. 
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Företagsintervjun spelades in över både dator och telefon för att försäkra oss om att 
ljudet tagits upp. Ljudfilen transkriberades sedan av oss själva, där klipp av ljudfilen 
spelades om ett flertal gånger för att ordagrant skriva ned det som sades. 
Transkriberingen kontrollerades sedan genom att följa med den inspelade filen med 
den nedskrivna versionen av intervjun. 
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4. Resultat 
Här nedan presenteras den data som samlades in både via intervjun med en 
representant från ICA och det som samlades in från enkäten. 

 

4.1 Intervjun 
Här kommer det material som framkom från intervjun med Maria Smith, CR-chef för 
strategi och utveckling hos ICA Sverige. Smith har arbetat i tio år hos ICA Sverige och 
har under den tiden endast arbetat på hållbarhetsavdelningen. Hennes avdelning 
heter Hållbarhetsstrategi och utveckling, där de arbetar bland annat med 
hållbarhetsprojekt samt kompetensstöd till alla kollegor inom ICA Gruppen AB. 

 

På frågan vad ICAs syfte med sitt CSR-arbete är, kom det fram att hos ICA kallar de 
det för CR istället för CSR, alltså Corporate Responsibility, företagsansvar. Smith 
menar att S (social) i hög grad finns i deras CR-arbete, men att de tittar på de tre 
dimensionerna: ekonomi, miljö och det sociala. Vidare förklarar hon att ICA arbetar 
med fem strategiska och långsiktiga teman, det för att skapa ett välmående företag 
med god tillväxt. Ett av de strategiska teman är bland annat hållbarhet, som 
ytterligare har två dimensioner inom sig. Det första handlar om att ICA vill ta ett 
ansvarsfullt ställningstagande angående vår planet. Det andra är att de ser goda 
affärsmöjligheter i samband med sitt hållbarhetsarbete, de menar på att det kan 
gynna dem att de ligger i framkant i denna fråga. Skulle ett företag inte välja att ta 
ställning i hållbarhetsfrågor, kan det istället skada dem genom minskad försäljning 
och minskad kundlojalitet. Å andra sidan, får inte deras CR (CSR)-arbete bli någon 
form av välgörenhet, utan det ska hela tiden vara kopplat till kärnverksamheten. 
Företagets ansvar är alltså att skapa god tillväxt genom långsiktiga -och kortsiktiga 
mål med hjälp av klimatsmart mat.   

  

På frågan hur ICA konkret tar ansvar för sitt arbete med CR (CSR), svarade Smith att 
det främst går att se i butiken. De erbjuder ett brett sortiment av hållbara varor som 
deras konsumenter efterfrågar och det är bland annat ekologiska -, etiska - och 
miljömärkta produkter. Det som de inte visar utåt i butik är att de även gör ett 
granskningsarbete av de leverantörer som kommer från högriskländer. Anledningen 
till att de gör detta är för att se till så att de som tillverkar produkterna har goda 
arbetsförhållanden. Utöver detta vill ICA guida sina konsumenter till att välja 
klimatsmarta val genom inspiration via recept och nudging-projekt i butiken. Med 
nudging-projekt menar hon att ICA undermedvetet vill skapa ett behov hos 
konsumenten att handla hållbar mat. Det kan ske på så sätt att under en fredag när 
de vet att många familjer handlar mat till fredagsmyset, kan de presentera bönor 
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bredvid köttfärsen för de som ska laga tacos till middag. På så sätt uppmuntrar de till 
att blanda ut bönor i köttfärsen så att det leder till mindre kött i maten. De vill med 
andra ord stödja konsumenten till hållbara val genom påverkansarbete. Att stödja 
konsumenterna på detta sätt kallar de för strategisk prioritering och tillhör deras 
kortsiktiga mål.  

 

Vidare fortsätter Smith att ICA ständigt arbetar med konsumenters efterfrågan och 
att de i nuläget har märkt av att svenskar har en hög kunskap och hög medvetenhet 
beträffande hållbara val. Detta har även gett konsumenterna höga förväntningar på 
att butikerna ska möta deras behov. Hon menar även att det är ett tacksamt arbete att 
arbeta med hållbarhetsfrågor med konsumenter som har en sådan hög medvetenhet 
när det kommer till hållbarhetsfrågor. Sedan ett år tillbaka klimatguidar ICA även en 
del av sina recept, vilket de är relativt ensamma om att göra. Genom att klimatguida 
sina recept kan konsumenten själv se hur bra receptet är ur klimatsynpunkt. ICA såg 
att klimatguidade recept hade en viktig koppling till klimatsmart mat, då det 
underlättade för konsumenten att handla denna typ av mat. Fortsättningsvis har ICA 
märkt en större efterfrågan av alternativa proteinkällor såsom kyckling, fisk och 
vegetariska alternativ och den försäljningen har ökat stadigt. Lika mycket som 
konsumenten tänker på klimatsmart mat, tror Smith att det handlar om att 
konsumenten värnar om sin egna hälsa. 

 

På frågan hur ICA ser på sin roll i klimatarbetet, anser Smith att ICA har haft en 
betydande roll för konsumenten. Hon anser att de har följt konsumenternas 
efterfrågan i och med hållbarhetsfrågor och klimat. Det har även lett till att ICA kan 
påverka de konsumenter som inte är särskilt insatta i hållbarhetsfrågor och 
klimatsmart mat. Däremot anser hon att de kan bli bättre på att kommunicera och 
föra en dialog med sina konsumenter för att kunna bemöta dem på rätt sätt. Med det 
menar hon att ICA bör hitta sätt där de kan prata klimatsmarthet så att deras 
konsumenter förstår vad det är som sägs. 

 

På sina sociala medier som exempelvis Facebook, har de märkt en ökad uppskattning 
och en bra respons av att de diskuterar klimatfrågor, framförallt på sin sida för 
studenter. Smith menar att sociala medier har en stor betydelse för ICA eftersom att 
de kan se vad som engagerar sina konsumenter och att de kan föra en dialog med 
dem. Hon är däremot noggrann med att poängtera vikten av hur butiksmiljön ser ut 
eftersom att de verkligen kan påverka köpbesluten hos konsumenten där, dock utan 
att föra en verklig dialog med dem. I sin kundtidning Buffé inspirerar de även sina 
läsare genom att ha med klimatsmarta recept samt hållbara val som konsumenten 
kan använda och ta del av.  
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Förutom att ICA ser deras CR (CSR)-arbete som ett verktyg för en god tillväxt har det 
även blivit en hjärtefråga för dem. Det handlar mycket om vad de vill åstadkomma, 
att de vill ta sitt ansvar samt hur deras varumärke påverkas. I slutänden påverkar 
detta arbete just varumärket ICA. Det är viktigt hur konsumenten uppfattar ICA och 
därför kan de som arbetar hos företaget se sig själva som ambassadörer för 
varumärket, för att på så sätt föra budskapet vidare till sin omgivning utanför ICA. 
Det är viktigt att det interna budskapet om klimatsmarta alternativ fungerar, för att i 
sin tur kunna påverka externt. Hon menar på att om de inte har gjort sin “hemläxa” 
kring hållbarhets - och klimatfrågor, kan de uppfattas som icke trovärdiga avsändare. 

 

4.2 Enkäten 
Här kommer resultatet från enkätundersökningen med ICAs konsumenter att 
presenteras. Inledningsvis kommer en redogörelse för respondenternas demografi 
samt socioekonomi att visas i form av en tabell. Därefter presenteras Fråga 6–10 
samt 12–13 med en diagramdesign i figurerna och resultatet på Fråga 14 visas i en 
tabell. Även Fråga 11 presenteras i det här avsnittet, men dess resultat hänvisas till 
Bilaga 3. 
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4.2.1 Respondenternas demografi samt socioekonomi 
Som Tabell 1 visar, var den största delen av respondenterna kvinnor (70.1%) följt av 
män (29.9%). Inga svar (0%) samlades in under “Vill ej delge”. De flesta som besvarat 
enkäten är mellan åldrarna 21–30 (34.3%) och 41–50 (28.9%), följt av 
åldersgrupperna 31–40 (12.9%), 51–60 (9%), 61–70 (6%), <20 (4.5%), 71–80 (3.5%) 
och >80 år på (1.0%). Majoriteten av respondenterna arbetar (61.2%), följt av de som 
studerar (27.4%). 7.5 procent av respondenterna är pensionärer, medan arbetslösa 
och “annat” sammanlagt står för 4 procent. 

 

På frågan om månadsinkomst efter skatt har 28.9 procent av urvalet en inkomst 
mellan 20 0001 - 30 000 kr, följt av 10 001 - 20 000 kr (24.4%) och 0 - 10 000 kr 
(21.4%). Respondenterna som tjänar mellan 30 001 - 40 000 kr i månaden efter skatt 
motsvarar 14.4 procent av undersökningens urval och de som tjänar mellan 40 001 - 
60 000 kr utgör 7 procent. Slutligen kan den socioekonomiska fördelningen visa att 4 
procent av respondenterna har en netto månadsinkomst på +60 000 kr. Tabell 1 
kommer inte att analyseras vidare i arbetet, utan finns med för att presentera den 
demografiska - och socioekonomiska spridningen av insamlad empiriska data.  

 

Tabell 1: Den demografiska - och socioekonomiska fördelningen av enkätens respondenter 
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4.2.2 Respondenternas attityd 
Fråga 7, 8 och 13 behandlar respondentens attityd gentemot klimatsmart mat, då de 
frågorna är attitydorienterade. 

 

Fråga 7: Hur är din attityd när det kommer till klimatsmart mat? 

Figur 5 visar att majoriteten (82.1%) har en mer positiv attityd till klimatsmart än 
negativ. Endast 5 procent av de tillfrågade har svarat att de har en negativ eller 
mycket negativ attityd. 12.9 procent av respondenterna anser sig vara neutrala i sin 
attityd till klimatsmart mat. 

 
Figur 5: Fördelningen av respondenternas attityd gentemot klimatsmart mat 

 

Fråga 8: Har din attityd gällande klimatsmart mat påverkats av ICA? 

Figur 6 visar att 46.3 procent av de tillfrågades attityd inte har påverkats av ICA. 28.9 
procent anser att ICA har påverkat deras attityd till en viss del, följt av 21.4 procent 
som ej kan avgöra. 3.5 procent av respondenterna uttalar sig om att deras attityd 
gällande klimatsmart mat har blivit påverkad av ICA. 

 

Figur 6: Respondenternas ställningstagande om ICA har påverkat deras attityd gentemot klimatsmart mat 
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Fråga 13: Har din attityd gällande klimatsmart mat påverkat dina 
livsmedelsinköp? 

Figur 7 visar att majoriteten av respondenternas (56.2%) livsmedelsinköp har blivit 
påverkade av deras attityd gentemot klimatsmart mat. 30.8 procent av de tillfrågade 
uppger att deras livsmedelsinköp inte har blivit påverkade av deras attityd, följt av de 
som inte vet om deras attityd har påverkat deras handling (12.9%). Fråga 13 går även 
in på kommande två frågor, då den utöver attityd också tar upp handling. 

 

Figur 7: Respondenternas ställningstagande till om deras livsmedelsinköp påverkats av deras attityd gentemot 
klimatsmart mat 
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4.2.3 Respondenternas agerande 
Fråga 10 och 12 behandlar respondentens inköp då båda frågorna tar upp deras 
agerande samt vad som är avgörande under själva inköpet. 

 

Fråga 10: Tänker du på att handla klimatsmart vid inköp av livsmedel? 

Figur 8 tar upp resultatet av Fråga 10, där majoriteten (57.2%) svarat att de tänker på 
att handla klimatsmart vid deras inköp av livsmedel, följt av de som inte tänker på att 
handla klimatsmart (27.9%). Medan 14.9 procent uppgav att de inte vet om de 
handlar klimatsmarta livsmedel. 

 

Figur 8: Svar på om respondenterna tänker på att genomföra inköp av livsmedel som är klimatsmarta 

 

Vid svar “Ja”, som visar sig ha en majoritet, ställdes Fråga 11 (se Bilaga 3) om vad 
respondenterna anser ha påverkat dem i deras val av klimatsmarta livsmedel. Denna 
fråga kommer inte att analyseras eller diskuteras vidare i arbetet, då den anses vara 
ett bortfall. 
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Fråga 12: Vad är viktigt för dig när du köper livsmedel? (välj 2 alternativ) 

Figur 9 visar att majoriteten av respondenterna ser kvalitet (151 svar) och pris (113 
svar) som viktigast när de köper livsmedel, följt av utbud (75 svar) och att det är 
klimatsmart (55 svar). Därefter kom service (22 svar) och butiksmiljö (22 svar) på 
delad plats, följt av svarsalternativet “Annat (svara nedan)” (12 svar). 

 

 

Figur 9: Fördelningen av vad respondenterna anser vara viktigt när de genomför inköp av livsmedel 

 

4.2.4 Respondenternas förhållande till kommunikation 
Fråga 6 och 9 behandlar respondentens förhållande till ICA och deras 
kommunikation, då båda frågorna tar upp deras uppmärksamhet av kommunikation 
från ICA som sändare. 
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Fråga 6: Vilka av ICAs kommunikationskanaler tar du del av? 

Figur 10 redogör för ICAs kommunikationskanaler som respondenterna tar del av, 
där majoriteten tar del av ICAs kommunikation via butiken (164 svar) och tidningen 
Buffé (114 svar), följt av ICAs reklamfilmer (89 svar) och reklamutskick (68 svar). 
Därefter kommer sociala medier (50 svar) i rankningen och mejlutskick (43 svar), 
hemsidan (42 svar) samt appen ICA Handla (34 svar) inte långt därefter. 10 svarade 
att de inte tar del av ICAs kommunikation. 

 
Figur 10: Fördelningen av i vilka kommunikationskanaler respondenterna tar del av ICA 

 

Fråga 9: Har du uppmärksammat ICAs CSR-arbete med klimatsmart mat? 

Figur 11 visar att 55.7 procent av respondenterna inte har uppmärksammat ICAs 
CSR-arbete med klimatsmart mat, följt av de 27.9 procenten som har 
uppmärksammat detta. Resterande (16.4%) vet ej om de har uppmärksammat 
arbetet. 

 
Figur 11: Respondenternas svar på om de uppmärksammat ICAs CSR-arbete med klimatsmart mat 
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4.2.5 Nyckelord från respondenternas svar 
Fråga 14: Vill du ge något konkret exempel på miljömässigt ansvarstagande som 
du är med och bidrar till när du handlar? 

I Tabell 2 visas de nyckelord som hade högst frekvens i respondenternas svar på 
Fråga 14. 

Det mest frekventa nyckelorden som förekom var ord relaterade till “ekologiskt” på 
57 gånger, “närproduktion” på 53 och “svenskt” eller ord relaterade till Sverige 
nämndes vid 38 tillfällen. Orden “kött” och “vegetariskt” förekom 29 respektive 11 
gånger. Vidare nämndes “lokalt” 9 gånger och till sist nämndes “transporter” samt 
“säsongsbaserat” totalt 8 gånger vardera i respondenternas svar. 

 

Tabell 2: Frekventa ord i respondenternas öppna svar på Fråga 14 

 
Ord 

 
Frekvens 

 
Ekologiskt/Ekologiska/Ekologisk/Eko/Eco 

 
57 

 
Närproducerat/Närodlat/Närproducerade/ Närodlade/Närproducerad 

 
53 

 
Svenskt/Svenska/Sverige/Svensk 

 
38 

 
Kött/Nötkött/Köttkonsumtion 

 
29 

 
Vegetariskt/Vegetariska/Vegetarianmat/Vegetarisk 

 
11 

 
Lokalt/Lokala/Local/Lokalproducerad/Lokalproducerat 

 
9 

 
Transporter/Transport/Transportsträckor/ Transporterade 

 
8 

 
Säsongsbaserat/Säsong/Säsongsvaror/Säsongsanpassat 

 
8 
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5. Analys 
Här nedan kommer den data som har samlats in från enkäten samt 
företagsintervjun att analyseras. Frågorna från enkäten som har analyserats är 
Fråga 6–10 samt Fråga 12-14. Från intervjumaterialet har Fråga 1–6 samt Fråga 
9-11 analyserats. Materialet från intervjun och enkäten har tolkats och analyserats 
i relation till de teorier som har beskrivits tidigare i undersökningen. 

 

5.1 ICAs arbete med klimatfrågor och kommunikation 
Det var av intresse i den här undersökningen att se hur en dagligvaruaktör arbetar 
med klimatfrågor gentemot konsumenterna. Det framkom i intervjun att det 
framförallt är i butiken, kundtidningen Buffé samt i ICAs sociala medier som 
budskapet om klimatsmart mat sänds ut. I ICAs sociala medier kan företaget 
kommunicera med konsumenten genom att engagera hen och skapa en dialog. I 
enkätundersökningen uppger konsumenterna att de tar del av ICAs kommunikation i 
butik, i kundtidningen Buffé samt i ICAs reklamfilmer och reklamutskick. Vilket 
stämmer överens med de kanaler ICA uppger att de kommunicerar med 
konsumenterna mest i. Konsumenterna säger sig dock exponeras mer av 
reklamfilmer och reklamutskick än ICAs sociala medier. ICA poängterar att de vill bli 
bättre på att kommunicera och föra en dialog med sina konsumenter för att kunna 
bemöta dem på rätt sätt: de vill göra sig mer förstådda för konsumenten angående 
klimatsmarthet.  

 

Det är inte bara viktigt med kommunikationen över sociala medier utan även i 
butiksmiljön, då det är där konsumentens köpbeslut tas. Därmed används bland 
annat nudging-projekt i butiken där de undermedvetet skapar ett behov hos 
konsumenten till att handla klimatsmart mat. ICA kommunicerar även budskapet om 
klimatsmart mat genom kundtidningen Buffé där de inspirerar sina läsare genom att 
ha med tips och klimatsmarta recept de kan ta del av. 

 

I och med att konsumenterna tar del av de kanalerna som ICA valt att kommunicera 
budskapet i, bekräftas det tredje stegets betydelse i Laswells kommunikationsmodell 
då steget om vald kanal har varit framgångsrik. I det fjärde steget där en publikanalys 
ska genomföras, har ICA dessvärre bristande möjligheter till att mäta 
klimatsmartheten hos konsumenterna. Det som framgick av intervjun var nämligen 
att det är svårt för ICA att utföra publikanalyser för att se om sina konsumenter är 
klimatsmarta eller inte, de kan dock se att sina konsumenter efterfrågar fler 
klimatsmarta alternativ.  
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Vidare framgick det av intervjun att ICA Sverige är medvetna om att deras 
konsumenter har hög kännedom när det kommer till klimatsmart mat, något som 
stämmer överens med de tidigare studier och artiklar som presenterats. I och med att 
ICAs konsumenter har en positiv attityd till klimatsmart mat, påvisar det att de har 
tagit sig igenom alla de psykologiska faktorerna och därmed tagit sig till attitydstadiet 
i den sekventiella marknadsföringsmodellen samt bearbetningssteget i 
makromålkedjan (Evans m.fl., 2012).  

 

I Fråga 8 om vilka av ICAs kanaler konsumenterna tar del av, framkommer inte 
responsfrekvensen, utan endast exponeringen. Detta då frågan i 
enkätundersökningen inte får reda på vart konsumenten interagerar med företaget. 
Däremot kan ICA se att de kanalerna som de får positiv respons från är deras sociala 
medier så som Facebook. Där kan de se att budskapet uppmärksammas framförallt 
av studenter, då deras sida ICA Student fått positiv respons. Detta kan bero på att 
denna typ av extern kommunikation ger sändaren och mottagarna möjlighet att 
bygga en relation på interaktion, en tvåvägskommunikation. Sändaren kan därmed 
skapa ett intresse hos dess mottagare, i ICAs fall kan det vara att skapa ett intresse för 
klimatsmart mat. I det femte och sista steget av Laswells kommunikationsmodell 
undersöks vilka effekter processen har haft (Falkheimer, 2001). ICA kommunicerar 
ut budskapet om klimatsmart mat till konsument i de kanaler som tidigare nämnts, 
där effekten visar sig vara oklar då konsumenterna uppger att deras attityd till 
klimatsmart mat inte beror på ICA. Däremot går det att se att de agerar utefter deras 
attityd; deras attityd är positiv och deras beteende syns i form av inköp av 
klimatsmart mat. Trots resultatet från enkätundersökningen, uppgav Smith från ICA 
Sverige att de absolut har en påverkan på sina konsumenter och har haft en stor roll i 
konsumentens attityd mot klimatsmart mat. De bedriver en kommunikation där de 
vill att konsumenterna ska välja klimatsmarta och hållbara alternativ. Detta påvisar 
det sättet makromålkedjan fungerar på, då företaget har som mål att öka 
konsumenters kunskap om det som de säljer (Dahlén & Lange, 2011).  

 

5.2 ICAs arbete med klimatrelaterade CSR-aktiviteter 
ICAs klimatrelaterade CSR-arbete har blivit en strategi för företaget, något som skulle 
kunna identifieras som strategisk kommunikation. Detta då de har satt upp 
kortsiktiga - och långsiktiga mål de strävar efter, där syftet med kommunikationen är 
att uppnå målen. Dessa mål är bland annat att skapa ett välmående företag med god 
tillväxt, skapa affärsmöjligheter i samband med sitt hållbarhetsarbete, strategisk 
planering och teman där de stöttar konsumenter till att göra hållbara val samt ta ett 
ansvarsfullt ställningstagande. 
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Under intervjun återkommer Smith vid ett flertal tillfällen till varför de arbetar med 
CSR eller CR som de kallar det, vilket går att tyda med hjälp av det som står skrivet i 
teorikapitlet. Där argumenterar bland annat Grafström m.fl. (2015) för att CSR ofta 
används i företagssammanhang som ett marknadsföringsverktyg där målet för 
företaget är att öka sin vinst. Detta går det att se vissa indikationer på i det som Smith 
säger vid flertalet tillfällen. Hon säger nämligen att det finns två anledningar till 
varför ICA väljer att arbeta med CSR, där den första anledningen är att de vill värna 
om planeten och vara stolta ambassadörer för det, samt uppmuntra konsumenterna 
till inköp av klimatsmart mat. Den andra anledningen är attde vill skapa en god 
tillväxt för företaget. Om de inte skulle arbeta med de hållbarhetsfrågor som de gör 
idag, finns det mycket att gå miste om i form av förlorad kundlojalitet och minskad 
tillväxt. Dessutom påpekade Smith att ICA inte vill att deras hållbarhetsarbete ska bli 
någon form av välgörenhetsarbete, vilket kan liknas med filantropiska CSR-
aktiviteter såsom välgörenhet eller sponsring. Med andra ord belyser ICA produkt - 
och affärsrelaterade CSR-aktiviteter inom deras arbete med klimatfrågor. 
Filantropiska CSR-aktiviteter berör inte ICAs verksamhet inom klimatfrågor, trots att 
det är en av de vanligaste aktiviteterna. 

 

Vad som tidigare har nämnts och som verkligen kännetecknar ICAs CSR-arbete, är 
deras presentation av sina produkter. De erbjuder ett brett sortiment av hållbara 
varor som deras konsumenter efterfrågar vilket är bland annat ekologiska -, etiska - 
och miljömärkta produkter. Smith berättade att de jobbar mycket med att presentera 
och förse klimatsmarta alternativ i produktform för sina konsumenter, vilket kan 
relateras till det som Peloza och Shang (2011) redogör för. Produktrelaterade CSR-
aktiviteter är produkter som ett företag tar fram för att exempelvis erbjuda ett 
klimatvänligare alternativ (ibid). De exempel som ICA själva presenterar är att välja 
ekologiskt och miljömedvetet, äta efter säsong, variera sina val av proteinkällor, välja 
fisk med omsorg, förvara maten på rätt sätt samt tillaga och äta upp maten i tid. Vi 
tycker oss se indikationer på att dessa tips är produktrelaterade CSR-aktiviteter hos 
ICA. Butiken är därför viktig för dem när det kommer till presentation av deras CSR-
arbete och hur de kan påverka sina konsumenter. Att butiken är viktig för ICA 
stämmer även överens med de svar från enkäten som visade på att butiken var en av 
de högst rankade kommunikationskanalerna hos ICA. 

 

Vidare går det att förknippa affärsrelaterade CSR-aktiviteter med ICAs miljöarbete. 
Det beskrivs i resultatkapitlet hur de utför granskningsarbete hos leverantörer som 
finns i högrisksländer där de vill ta reda på hur de som arbetar där blir behandlade. 
Peloza och Shang (2011) skriver i sin artikel att affärsrelaterade CSR-aktiviteter ofta 
är ett krav från allmänheten, då de kräver och har förväntningar att de som jobbar för 
företaget har goda arbetsförhållanden. Smith sade även att klimatfrågan har blivit en 
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hjärtefråga för ICA och om ett företag jobbar med miljöarbete i sin affärspraxis, är 
det en affärsrelaterad CSR-aktivitet (Jamali & Mirshak, 2007). 

 

5.2.1 Konsumenternas förhållande till ICAs CSR-arbete 
Fråga 9 i enkätundersökningen visar på att majoriteten av konsumenterna har en låg 
uppmärksamhet av ICAs CSR-arbete med klimatsmart mat, trots att många uppger 
sig ha och tagit del av deras kommunikationskanaler.  

 

Avsändaren vill att deras budskap ska nå fram till mottagaren, något som ICA inte 
har lyckats med till sina konsumenter då majoriteten av dem inte har 
uppmärksammat ICAs CSR-arbete med klimatsmart mat. Detta kan ha och göra med 
att konsumenterna antingen rent perceptuellt ej tagit emot budskapet om CSR-
arbetet, eller att de inte har uppfattat att klimatsmart mat ingår i ICAs CSR-arbete. 
Det som konsumenterna då har tillämpat är som Dahlén och Lange (2011) redogör 
för, ett perceptuellt försvar, då konsumenterna har undvikit eller inte lagt märke till 
budskapet om ICAs CSR-arbete.  

 

5.3 Konsumenternas uppfattning och beteende 
Konsumenterna har en positiv attityd till klimatsmart mat, vilket ger oss möjligheten 
att se hur de har agerat utefter sin attityd. Om attityden varit den motsatta, hade det 
varit mer väsentligt att undersöka hur det kommer sig, då vi antar att en negativ 
attityd inte hade resulterat i inköp av klimatsmart mat. Evans m.fl. (2012) uttrycker 
att attityden påverkas av målgruppens mottaglighet av kommunikationen, för att 
sedan synas i form av känslouttryck eller agerande. Därför ställdes Fråga 13 (se Bilaga 
3) som visar på förhållandet mellan konsumenternas attityd och inköp. Vad som gick 
att se på resultatet på Fråga 13 (se Figur 7) i enkäten var att majoriteten svarat att 
deras attityd har påverkat deras livsmedelsinköp, vilket överensstämmer med den 
majoritet som svarat att de tänker på att handla klimatsmart vid inköp av livsmedel 
(se Figur 8). Vad som däremot framgick av enkäten var att 27.9 procent av de 
tillfrågades attityd till klimatsmart mat inte har påverkats av ICA och 14.9 procent 
hade ingen uppfattning (se Figur 6). Vad som ska finnas i åtanke är att attityden inte 
är densamma som beteendet, då köpintentionen kan vara påverkad av ICA trots att 
attityden inte blivit påverkad av företaget. Det finns alltså andra faktorer som har lett 
till deras attityd gentemot klimatsmart mat (se Figur 6). 

 

I förhållande till svaren på Fråga 13 och Fråga 8 gick det att se genom Fråga 14 hur 
konsumenterna tar miljömässigt ansvar. Konsumenterna kunde ge flera konkreta 
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exempel på klimatsmart mat som var viktiga för dem. Det vanligast förekommande 
nyckelordet och exemplet på miljömässigt ansvar var ekologiska produkter. Även när 
- och lokalproducerade samt svenska produkter var exempel som konsumenterna 
angav i svaret på frågan (se Tabell 2). Varför just ekologiska -, närproducerade - och 
svenska livsmedel förekommer i ett högre antal svar av konsumenterna, anar vi har 
att göra med vad media och ICA har kommunicerat under en längre tid. Eftersom 
ICA numera tillhandahåller flera vegetariska recept, presenterar ett vegetariskt utbud 
och även på senare tid kompletterat deras sortiment med proteinsubstitut, hade vi 
som antagande att fler konsumenter skulle uttala sig om att de tar ett miljömässigt 
ansvar genom att tillaga vegetariska måltider.  

  

Trots att det är en majoritet som både har en positiv attityd till klimatsmart mat och 
anser sig tänka på att handla klimatsmarta livsmedel vid inköp, är priset, kvalitén 
samt utbudet av större vikt än att det som inhandlas är klimatsmart (se Figur 9). Som 
det har nämnts tidigare, redogör Dahlén och Lange (2011) för att ett köpbeslut tas 
med hjälp av vissa brytpunkter där kvalitetsgaranti och pris står för en stor majoritet 
av köpbeslutsprocessen, vilket utmärktes även i enkätundersökningen. Att pris, 
kvalité samt utbud är det som spelar stor roll för konsumenterna kan ha att göra med 
instrumentell inlärning. Vad som menas med instrumentell inlärning är när ett 
tidigare beteende av en viss handling fortsätter att upprepas (Evans, m.fl., 2012). 
Med andra ord fortsätter konsumenter att köpa livsmedel i samma mönster som de 
alltid har gjort, det kan alltså vara svårt för dem att bryta mönstret och ändra sina 
personliga preferenser när det kommer till livsmedel. 
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6. Slutsats  
Syftet med undersökningen var att ta reda på om en dagligvaruaktörs 
kommunikation av dess CSR-arbete med klimatfrågor har påverkat konsumenter till 
ett ändrat beteende gällande livsmedelsinköp. 

 

Att konsumenten har en hög medvetenhet kring klimatsmart mat har visat sig både 
från tidigare studier, intervjun och den utskickade enkäten. Det som var utmärkande 
från enkäten var att 82.1 procent av respondenterna hade en positiv attityd till 
klimatsmart mat, dessvärre märktes inte attityden som ett beteende, i form av inköp, 
hos alla de som svarat att de hade en positiv attityd. Med andra ord har majoriteten 
av konsumenter positiv attityd till klimatsmart mat, men den motsvarigheten syns 
inte i allas varukorgar. Hos de konsumenter med klimatsmart mat i varukorgarna, 
uppger majoriteten att dagligvaruaktören inte är anledningen till att de varorna ligger 
där. För majoriteten av konsumenterna styrs deras livsmedelsinköp istället av pris 
och kvalité, framför klimatsmart mat. Det som är viktigt att ha i åtanke är att det har 
använts ett bekvämlighetsurval i den här undersökningen, därför går det inte att 
statistiskt generalisera hela populationen, bara den som vi har fått in enkätsvar från. 

 

Sammanfattningsvis, påverkar inte ICA Sverige AB konsumenterna till att genomföra 
inköp av klimatsmart mat, däremot tillhandahåller de ett brett utbud som 
uppmuntrar konsumenterna till att göra det. 
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Undersökningen visar att konsumenters beteende inte går i endast en av pilarnas 
riktningar i Figur 12, utan beroende på individen går det åt tre olika håll. Pilen som 
leder tillbaka till ICA motsvarar de 57.2 procent av konsumenterna från 
enkätundersökningen som köper klimatsmart mat. Vid den andra pilen har 27.9 
procent svarat att de inte tänker på att köpa klimatsmart mat och resterande har 
ingen uppfattning om huruvida de handlar klimatsmart mat eller ej. 

 
Figur 12: Egenutformad figur över teorierna och deras förhållningssätt till varandra samt resultatet av 

undersökningen 

 

6.1 Rekommendation till praktiker 
Undersökningen som genomförts har tittat på hur förhållandet mellan konsument, 
klimatsmart mat och en dagligvaruaktör ser ut i praktiken. Med denna undersökning 
som utgångspunkt, skulle även detta kunna appliceras på ett teoretiskt plan då ett 
företag kan se hur de kan kommunicera till konsumenten samt se vad 
konsumenterna har mottagit. Företaget kan därmed lägga upp en strategi för hur de 
ska kunna kommunicera med sina konsumenter. 



 
47 

7. Vidare studier 
Baserat på den här undersökningen kan en fortsatt studie genomföras av det gapet vi 
fann. Därmed undersöks de konsumenter med en positiv attityd gentemot 
klimatsmart mat men som väljer att inte köpa det. Vad är det som får dem att inte 
genomföra inköp av klimatsmart mat och vad prioriterar de istället? 

 

Eftersom urvalet till denna undersökning är relativt lågt skulle det vara av intresse att 
fördjupa sig ännu mer i vad svenskarna har för attityd till klimatsmart mat. Förslag 
på vidare studier är därför att undersöka om den demografiska och socioekonomiska 
aspekten påverkar inköpet av klimatsmart mat och för att se om det finns någon 
grupp i samhället som tänker mer på att köpa klimatsmart mat. I en sådan typ av 
studie kan det krävas att göra populationen större, därmed samla in fler 
respondentsvar med större geografisk - och socioekonomisk spridning, för att i sin 
tur använda SPSS för att se sambandet mellan dessa variabler. Att mäta dessa 
variabler med hjälp av en regressionsanalys skulle kunna ge en djupare förståelse för 
konsumenters beteende och se om det finns något samband med hur de gör sina 
livsmedelsinköp i förhållande till övrig insamlad data. 

 

Det kan även vara av intresse att undersöka hur medvetenheten kring klimatsmart 
mat och hållbarhet har uppstått hos konsumenten: är det via opinionsbildare, 
ambassadörer, marknadsföring av dagligvaruaktörer etcetera?
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Frågor till enkät 

Kön 

Man 

Kvinna 

Vill ej ange 

 

Ålder 

<20 

21–30 

31–40 

41–50 

51–60 

61–70 

71–80 

>80 

 

Sysselsättning 

Arbetar 

Studerar 

Arbetslös 

Pensionär 

Annat  

 

 



 

Vad är din månadsinkomst efter skatt? 

0–10 000 kr 

10 001 – 20 000 kr 

20 001 – 30 000 kr 

30 001 – 40 000 kr 

40 001 – 60 000 kr 

+60 000 kr 

 

Hur ofta handlar du hos ICA? 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Varannan vecka 

En gång i månaden 

Varannan månad 

Mer sällan än en gång per år 

Jag har aldrig handlat hos ICA 

 

Vilka av ICAs kommunikationskanaler tar du del av? 

Butiken 

Hemsidan 

Broschyrer 

Mejlutskick 

Reklamfilmer 

Reklamutskick 

Sociala medier 

Tidningen Buffé 



 

Appen Ica Handla 

Jag tar inte del av ICAs kommunikation 

 

Hur är din attityd när det kommer till klimatsmart mat? 

Mycket negativ     1     2     3     4     5     6     7     Mycket positiv 

 

Har din attityd gällande klimatsmart mat påverkats av ICA? 

Ja 

Ja, till viss del 

Nej 

Kan ej avgöra 

 

Har du uppmärksammat ICAs CSR-arbete med klimatsmart mat? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Tänker du på att handla klimatsmart vid inköp av livsmedel? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Om ja, vad anser du har påverkat dig i ditt val av klimatsmarta livsmedel? 

 

 

 



 

Vad är viktigt för dig när du köper livsmedel? (välj 2 alternativ) 

Pris 

Utbud 

Service 

Kvalitet 

Butiksmiljö 

Klimatsmart 

Annat (svara nedan) 

 

Har din attityd gällande klimatsmart mat påverkat dina livsmedelsinköp? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Vill du ge något konkret exempel på miljömässigt ansvarstagande som du 
är med och bidrar till när du handlar?



 

Bilaga 2: Frågor till företagsintervju 

1. Berätta kort om dig själv och vilken position har du du på ICA? 
2. Vad är ert syfte med ert CSR- arbete? 

→ Hur tror ni att det hjälper er samt konsumenten? 

3. Finns det något konkret mål med ert CSR-arbete och hur ser det målet ut?   
4. Hur arbetar ICA idag för att erbjuda konsumenterna klimatsmart mat? 
5. Hur ser er kommunikation av klimatsmart mat ut och hur kommunicerar ni ut 

den till era konsumenter?  
6. Hur ser efterfrågan ut efter klimatsmart mat? 
7. Hur mycket tror ni att ni påverkar era konsumenters beteende med ert arbete 

kring CSR? 
8. Hur tycker du att ni skulle kunna underlätta kommunikationen till 

konsumenten för dem att välja klimatsmart mat?  
9. Har ni lagt märke till någon speciell trend som konsumenterna frågar efter, i 

sådana fall vilken?  
10. Är klimatsmart mat ett kortsiktigt mål eller ett långsiktigt? Om det är ett 

långsiktigt mål, hur ser er strategi ut för framtida CSR-arbete samt 
kommunikation? 

11. Vad tycker du ICA borde förbättra gällande ert CSR-arbete? 
12. Hur ser framtiden ut för ICA och ert CSR-arbete? 

→ Hur tror ni det ser ut i framtiden för ert initiativ? Vilka resultat hoppas ni 
på? 
→ Ska ICA fortsätta stå bakom dessa typer av samhällsfrågor? Hur? 



 

Bilaga 3: Svar från enkätundersökning 

Fråga 1 

 

 

Fråga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fråga 3 

 

Fråga 4 

 

Fråga 5 

 

 



 

Fråga 6 

 

Fråga 7 

 

 

Fråga 8 

 

  



 

Fråga 9 

 

Fråga 10 

 



 

Fråga 11 

 



 

 



 

Fråga 12 

 

Fråga 13 

 



 

Fråga 14 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


