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Abstract 

The coffee industry affects both people and the environment in a negative way, which is an 

aspect coffee producers are forced to relate to. Today, more and more organizations are 

involved in CSR and communication about CSR. Therefore, the aim of this study is to 

examine young consumers of Generation Y, their attitudes and opinions towards coffee 

producers' CSR work and its communication on CSR. The study has two research questions 

“what does Arvid Nordquist communicates about its CSR work through their official 

website?” and “what kind of attitudes and opinions does a group of young consumers have on 

coffee producers' CSR work and communication on CSR?” For this study two theories have 

been used, the CSR theory Triple Bottom Line as a theoretical starting point and Deegan 

Unerman’s theory on the social contract, based on Freeman’s stakeholder theory, as a 

theoretical framework. This qualitative study used two methods of data collection. First, a 

document analysis of Arvid Nordquists offical website. Secondly, a focus group interview 

with young consumer of Generation Y. The conclusion that can be drawn from our research is 

that consumers from Generation Y are positive to CSR as a phenomenon, but that 

communication of CSR is followed by scepticism in combination with ignorance. This paper 

sheds light on a issue that in previous research has used quantitative methods, while this study 

uses qualitative methods. The importance of this paper is its contribution to how 

organizations can improve their communication of CSR to young consumers. 
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras en inledning som ger en övergripande beskrivning av 

ämnesområdet. Därefter följer studiens problemformulering, syfte och frågeställningar samt 

studiens disposition och avgränsningar.  

 

Idag dricker den genomsnittlige svensken ungefär tre koppar kaffe om dagen, vilket har gjort 

Sverige till ett av världens mest kaffedrickande länder (Naturskyddsföreningen 2015). Hela 

den nordiska kulturen präglas av vår kaffekonsumtion och flera av våra vardagliga moment 

innefattar kaffedrickande, som exempelvis fikarasten på jobbet (ibid). Trots sin stora 

popularitet i Sverige och världen kommer kaffet med ett högt pris, som inte bara gäller 

plånboken. Kaffe är en av världens mest besprutade grödor, odlingen kräver stora mängder 

vatten, arbetsförhållandena är ofta tveksamma, lönen låg och i vissa fall saknar arbetarna 

skyddsutrustning (ibid). Kort sagt, kaffeindustrin påverkar både människor och miljön 

negativt vilket är något industrin tvingas förhålla sig till. En annan aspekt kaffeindustrin bör 

förhålla sig till är samtliga intressenters förväntningar och åsikter. Inom strategisk 

kommunikation beskrivs en intressent som en grupp eller individ som på något sätt påverkar 

eller blir påverkad av organisationens arbete med att nå sitt organisationsmål (Cornelissen 

2017), vilket kan vara alltifrån kunder och medarbetare till medier och staten. Joep 

Cornelissen (2017) förklarar hur intressenternas förväntningar på organisationers verksamhet 

har förändrats under de senaste 50 åren, vilket har resulterat i att organisationer förväntas ta 

ett större ansvarstagande gentemot hela samhället för att kunna tillfredsställa sina intressenter.  

 

Cornelissen (2017) menar att genom påtryckningar och förväntningar från intressenter har det 

skett ett skifte i hur organisationer verkar och driver sina verksamheter. Traditionellt sätt var 

organisationer inget annat än vinstdrivande rörelser, men i och med intressenternas ökade 

förväntningar har också många organisationer blivit mer intresserade av att ta ansvar för sitt 

avtryck på samhället (ibid). Corporate Social Responsibility, som hädanefter kommer 

benämnas som CSR, är ett begrepp som har växt inom både företagsbranschen och strategisk 

kommunikation. Begreppet innebär enligt Cornelissen (2017) att en organisation på eget 

initiativ tar ett större ansvar för samhället än vad som krävs av dem, exklusive lagstiftning. 

Intresseorganisationen CSR Sweden (2018) översätter begreppet på svenska till 

samhällsansvar.  
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Exakt hur CSR-begreppet definieras beror dock på vem som frågas. Det råder inte konsensus 

kring begreppets betydelse samt dess applicering. Många företag, organisationer, myndigheter 

och forskare har sina egna versioner av vad CSR innebär och definieras som. På 

Europakommissionens (2018) hemsida definieras CSR kort utifrån hur “företag tar ansvar för 

sin påverkan på samhället”. Cornelissen (2017) beskriver begreppet mer ingående genom att 

säga “företag har ett konstant engagemang till att bidra till ekonomisk utveckling, samtidigt 

som man förbättrar tillvaron för sin personal, kommunens utveckling och samhället i stort.” 

Sammanfattningsvis kan det därmed konstateras att CSR handlar om hur organisationer tar ett 

ansvar gentemot samtliga intressenter i samhället som verkar både inom och utanför 

verksamheten. 

1.1 Problemformulering 

Idag engagerar sig allt fler organisationer i CSR och CSR-kommunikation. En undersökning 

från Svensk Handel (Arnberg, Blom & Gustafsson 2017) visar att företag anser att ett 

långsiktigt arbete med social och hållbar verksamhet är essentiellt för överlevnad på lång sikt. 

Intressenterna har idag större krav på organisationer och efterfrågar mer än bara en bra 

produkt, tjänst eller service. Undersökningen från Svensk Handel (ibid) visar att sju av tio 

kunder anser det viktigt att företaget som framställer produkten arbetar med miljö- och 

sociala frågor. Forskning visar dessutom att en viktig intressentgrupp som fått mer och mer 

inflytande är just organisationens konsumenter, som förut blev åsidosatta till förmån för dess 

ägare och investerare (Schmeltz 2012: Cornelissen 2017). I och med att konsumenter är en 

viktig intressentgrupp är även kommunikationen till konsumenterna viktig. Om 

kommunikationen misslyckas uppstår diverse olika problem för organisationen i fråga. Om 

konsumenterna inte förstår sig på eller finner kommunikationen irrelevant kommer de 

troligtvis inte heller bli påverkade av den. Problematiken som studien undersöker är om och 

hur unga konsumenters attityder och åsikter skiljer sig från en specifik organisations attityder 

och åsikter, i relation till CSR och CSR-kommunikation. Om kaffeproducenter inte delar 

liknande värderingar och attityder gentemot CSR som deras konsumenter kommer inte heller 

kommunikation vara anpassade efter konsumenterna, vilket kan bli ett problem. 

Mötespunkten mellan unga konsumenters attityder och organisationers agerande är intressant 

och relevant att undersöka eftersom unga kaffedrickare är en inflytelserik konsumentgrupp 
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som samtliga kaffeproducenter behöver förhålla sig till, särskilt i förhållande till aspekter 

rörande hållbar verksamhet och dess kommunikationen.  

 

I och med den påverkan som kaffe har på människor och miljö finner vi det intressant att 

undersöka företaget Arvid Nordquist som är en av de största kaffeproducenterna på den 

svenska marknaden (Naturskyddsföreningen 2015). Vi har valt att undersöka konsumenter i 

åldrar som ingår i “Generation Y”. Det finns olika definitioner av vilket åldersspann som 

räknas in i generationen men vi har valt att gå efter Parments (2008) åldersdefinition, vilket är 

personer födda mellan 1980 till 1999. Generation Y anses vara högkonsumerande 

individualister samtidigt som de besitter ett genomgående kritiskt förhållningssätt (ibid), 

vilket är en kombination av egenskaper vi anser vara relevanta i relation till vår studie. 

Studien kommer bestå av kvalitativa metoder och ämnar undersöka vilka åsikter och attityder 

unga konsumenter generellt har på kaffeproducenters CSR-arbete samt CSR-kommunikation. 

Det kommer göras genom en jämförande fallstudie av kaffeproducenten Arvid Nordquist, 

men det är CSR och CSR-kommunikation i relation till kaffeproducenter som är studiens 

fokus. Syftet med Arvid Nordquist som studieobjekt är att ha en referensram att jämföra med 

och analysera i relation till konsumenternas attityder och åsikter. 

 

Tidigare forskning gjord av Schmeltz (2012) visar att konsumenterna tycker CSR är en 

väsentlig del i en verksamhet, däremot är det oklart exakt vad konsumenterna förväntar sig av 

organisationens CSR-arbete. I Schmeltz undersökning finns dock inte aspekten om en 

åldersgrupps utmärkande egenskaper, medan Parment (2008) i sin undersökning enbart 

fokuserade på utmärkande egenskaper hos en specifik åldersgrupp. Genom att kombinera 

utmärkande egenskaper och individers attityder fyller vår studie en ny form av 

kunskapslucka. Vi kan utifrån egna eftersökningar konstatera att det inte finns många 

kvalitativa undersökningar med ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv som 

undersöker yngre åldersgrupper och deras attityder och åsikter gentemot organisationers 

arbete med CSR och CSR-kommunikation. Vi anser därför att det finns behov att utforska 

området kring CSR och unga konsumenter ytterligare. Genom att undersöka unga 

konsumenters attityder och åsikter gentemot CSR kan studien hjälpa kaffeproducenter att 

anpassa sin kommunikation så att den tillfredsställer en stor och inflytelserik 

konsumentgrupp; nästa generations kaffedrickare.  
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1.2 Forskningsområde 

Då uppsatsen ämnar undersöka kommunikation med koppling till CSR, positioneras studien 

inom forskningsområdet strategisk kommunikation. Studien är explorativ och kommer endast 

skrapa på ytan av ett större fenomen, men kommer på så sätt också skapa förutsättningar för 

framtida forskare att göra djupare forskning relaterad till strategisk kommunikation i relation 

till CSR och unga konsumenter. Strategisk kommunikation är ett brett område som innefattar 

allt ifrån intern kommunikation, marknadsföring, krishantering och CSR-kommunikation 

(Cornelissen 2017). Strategisk kommunikation beskrivs av Cornelissen (2017) som ett sätt 

organisationer kan kommunicera till sina intressenter.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka unga konsumenters attityder och åsikter gentemot 

kaffeproducenters CSR-arbete och dess kommunikation kring CSR, samt diskutera hur 

kaffeproducenter i framtiden kan anpassa kommunikationen av specifikt CSR till unga 

konsumenter. 

 

Uppsatsens frågeställningar: 

- Vad kommunicerar Arvid Nordquist kring sitt CSR-arbete via sin officiella hemsida? 

- Vilka attityder och åsikter har en grupp unga konsumenter på kaffeproducenters CSR-

arbete och kommunikationen kring CSR?  

1.4 Avgränsningar 

Inom tidsramen för studien har vi valt att avgränsa undersökningen till endast en organisation 

på den svenska kaffeindustrin. Valet av Arvid Nordquist som studieobjekt grundar sig i 

organisationens storlek på den svenska marknaden, men även hur omfattande 

kommunikationen av deras CSR-arbete är på deras officiella hemsida. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenteras en bakgrund om företaget Arvid Nordquist. Därefter följer tidigare 

forskning om unga individers attityder kring CSR-kommunikation och generella egenskaper 

hos Generation Y för att ge en översiktlig förståelse för studien. Därefter redogörs studiens 
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teoretiska ramverk, som inleds med en kort historik av begreppet CSR följt av teorin Triple 

Bottom Line samt intressentteorin. I kapitlet som följer presenteras metodvalen, vilket inleds 

med studiens forskningsdesign och följs upp med en presentation av insamlingsmetoderna 

dokumentanalys och fokusgruppsintervjuer. Därefter redovisas val av material och urval samt 

genomförandet av samtliga metoder. En metoddiskussion och en reflektion kring trovärdighet 

och tillförlitlighet till studien presenteras sedan. Fortsättningsvis presenteras analysmetoden 

kvalitativ innehållsanalys, följt av etiska överväganden. I kapitlet som följer redogörs resultat 

och analys av både dokumentanalysen och fokusgruppsintervjuerna. Studien avslutas med 

slutsatser och diskussion samt förslag till framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

Nedan presenteras en kortfattande bakgrund kring studieobjektet samt kaffeproducenten 

Arvid Nordquist. 
 
2.1 Arvid Nordquist HAB 
Arvid Nordquists grundare började sin verksamhet år 1884 med en delikatessbutik, i eget 

namn, på Nybrogatan i Stockholm för att sedan successivt expandera till vad de själva 

benämner som ett “Nordiskt handelshus” med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och 

Danmark (Arvid Nordquist 2018). Koncernen producerar på lokal nivå kaffe under namnet 

“Arvid Nordquist Classic”. Dessutom distribuerar organisationen andra internationella 

varumärken inom livsmedel, vin och öl samt non-food produkter som exempelvis Kellogg’s, 

Ariel och Fuller’s (Arvid Nordquist 2018). Arvid Nordquist HAB är ett familjeföretag i tredje 

generationen som idag leds av VD:n Anders Nordquist. Företaget har ca 210 medarbetare 

anställda i sina verksamheter i Norden. För Arvid Nordquist har det alltid varit centralt för hur 

deras konsumenter upplever smaken av deras varor. De menar att detta inte är något som 

begränsas till de smaker som kan kännas på tungan, utan också till de eftersmaker och 

samvete som kommer med deras produktion. Genom att producera varor på ett hållbart och 

omsorgsfullt sätt menar Arvid Nordquist att produkten också smakar bättre. Tre ord som 

Arvid Nordquist lever efter är kvalitet, service och hållbarhet (ibid). Studien ämnar dock inte 

att undersöka samtliga livsmedel från Arvid Nordquists, utan endast deras verksamhet i 

relation till deras kaffe.  
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3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning relaterad till unga individers attityder och åsikter av 

CSR i Danmark. Därefter följer tidigare forskning kring “Generation Y” och deras 

karaktäristiska och utmärkande egenskaper. 

3.1 Unga individers attityder och åsikter gentemot CSR-
kommunikation 

Forskaren Line Schmeltz (2012) studerar i sin undersökning unga individers attityder och 

åsikter gentemot hur danska företag generellt sätt engagerar sig i CSR och kommunicerar sitt 

arbete med CSR. Schmeltz (2012) menar att dagens unga konsumenter är en stor och 

inflytelserik grupp som företag måste ta stor hänsyn till på grund av en rad faktorer. Genom 

att skicka ut enkätundersökningar till danska studenter i åldrarna 18–30 ville forskaren hitta 

vilka underliggande attityder och åsikter som styr studenternas uppfattningar av företagens 

engagemang i CSR och kommunikation om CSR.  

 

Studien visade att de unga individerna tyckte att de viktigaste typerna av CSR är de som tar 

hänsyn till miljön, medarbetarna och den lokala befolkningen. Naturkatastrofer eller 

människor i andra delar av världen var mindre viktigt, vilket påvisade att aspekter som berör 

på ett personligt plan var viktigare än de aktiviteter som finns längre ifrån individerna (ibid). 

Schmeltz (2012) menar att hennes resultat pekar på att de unga konsumenterna inte är lika 

intresserade av kommunikation som berör vad som är moraliskt accepterbart och gynnar 

samhället i stort, utan istället vill studenterna att företagen kommunicerar CSR-värderingar 

som har betydelse för dem på ett personligt plan. Resultatet är intressant, då den yngre 

generationen är uppvuxna i en värld där globaliseringen är ett faktum men visar samtidigt 

inget större intresse för globala frågor. Schmeltz (2012) menar att det ger en ny inblick till hur 

företag i framtiden ska kommunicera till unga konsumenter om företagen ska kunna överleva 

på marknaden. Vidare visade studien att 84 % av studenterna tyckte det är viktigt att företag 

arbetar aktivt och engagerar sig i CSR-frågor. Samtidigt visste inte respondenterna i vilken 

utsträckning företag engagerar sig i CSR-arbete. Hälften av alla deltagare trodde att endast 25 

% av alla stora företag i Danmark aktivt arbetar med CSR, medan statistisk från den danska 

regeringen visar att den faktiska siffran är 87 %. Schmeltz (2012) menar att anledningen till 

det motsägelsefulla resultatet kan vara att studenterna helt enkelt säger sig vara mer 
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intresserade av CSR-frågor än vad de faktiskt är, alternativt är företagen inte tillräckligt bra 

på att kommunicera ut sitt CSR-arbete. Vad den faktiska anledningen är kunde forskaren dock 

inte undersöka eftersom enkätundersökningen inte gav utrymme för följdfrågor. Forskning 

visade även en annan motsägelsefull aspekt där respondenterna svarade att de ville att företag 

ska engagera sig i CSR, men tyckte samtidigt att det var opassande att företaget öppet 

kommunicerar om deras goda handlingar för sin egen vinning (Schmeltz 2012). 

Sammanfattningsvis visar studien att unga konsumenter tycker CSR-frågor är viktigt, men att 

företag samtidigt inte når unga konsumenter med deras CSR-kommunikation. Företagen 

måste med andra ord förändra sitt sätt att kommunicerar sitt CSR-arbete till unga 

konsumenter om de fortfarande vill ha en plats på marknaden.  

 

Schmeltz studie liknar vår på många sätt, då den undersöker både unga individer som 

konsumentgrupp samt hur gruppen uppfattar företags CSR-arbete och CSR-kommunikation. 

Schmeltz fokuserar dock inte på ett specifikt företag utan undersöker vad de danska 

studenterna har för generell inställning till CSR och CSR-kommunikation. Schmeltzs (2012) 

undersökning påvisade dessutom ett trendbrott från den tidigare forskning. Studier som gjorts 

innan hennes undersökning menar att unga konsumenter har stor skepticism gentemot 

företags kommunikation av CSR, medan Schmeltzs forskning påvisar en mindre grad av 

skepticism.    

3.2 Generation Y 

Anders Parment (2008) har undersökt med hjälp av en enkätstudie hur individer som tillhör 

Generation Y kan identifieras och beskrivas. Parment (2008) förklarar att generationen växt 

upp i ett ständigt kommunicerande samhälle som präglas av många valmöjligheter, vilket har 

resulterat i att generationen också blivit experter på att optimera alla sina val genom att 

utveckla valstrategier. Förutom valstrategier har generationen även utrustats med skarpa 

informationsstrategier för att kunna hantera ett stort överflöd av information (Parment 2008), 

vilket har medfört ett kritiskt förhållningssätt för att kunna sålla bland överskottet av 

information som ständigt cirkulerar i dagens samhälle (ibid). Generation Y anses också vara 

medvetna konsumenter som gärna diskuterar konsumtionens baksidor såsom barnarbete, 

miljöpåverkan och dåliga arbetsvillkor (Parment 2008). Trots deras medvetenhet och kritiska 

tänkande menar Parment (2008) att det är svårt för generationen att motstå konsumtion.  
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Det intressanta med Generation Y är beskrivningarna om deras egenskaper, som enligt vår 

mening är motsägelsefulla. Det har växt upp i ett högkonsumerande samhälle samtidigt som 

de besitter ett kritiskt tänkande. Med de två egenskaperna i åtanke anser vi det intressant att 

undersöka deras förhållningssätt till CSR. Enligt Parments beskrivningar av generationen 

(ibid) skulle det kunna argumenteras för att de, i och med sin konsumtionsmedvetenhet och 

kritiska tänkande, anser det vara viktigt att företag arbetar med CSR. Samtidigt kan de i 

slutändan inte avstå att konsumera. Parment (2008) påvisar i sina egna undersökningar hur 

generationens undvikande av konsumtion främst beror på ekonomiska aspekter och inte 

moraliska aspekter. Å ena sida argumenteras det för att generationen reflekterar över de 

beståndsdelar som CSR består av, men medvetenheten resulterar inte i några aktiva beslut 

rörande deras konsumtion (ibid). 

3.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Schmeltz visar i sin forskning att unga individer inte ser på CSR-kommunikation som tidigare 

forskning visat. Generation Y efterfrågar fortfarande information om organisationers CSR-

arbete och tycker det är viktigt, men är inte lika skeptiskt inställda till kommunikation kring 

CSR som tidigare forskning visat, gjord innan Schmeltz. Båda Schmeltz och Parment visar i 

sina undersökningar att moraliska aspekter inte är den främsta anledningen varför ungdomar 

vill ta del av CSR-information, utan att det rör sig om anledningar som påverkar individen 

personligen. Resultatet är relevant till vår studie då konsumenters åsikter samspelar med 

konsuments förutsättningar att ge konsumentstöd. Generation Y är individualister som sätter 

sina egna behov framför andras och tar beslut utifrån sin egen vinnings skull. Som Schmeltz 

konstaterar är faktorer som Generation Y kan relatera till personligen mer viktiga jämfört med 

anledningar som känns mer avlägsna till individen själv. Undersökningarna i tidigare 

forskning var enkätundersökningar som inte gav några möjligheter till följdfrågor. Till 

skillnad från tidigare forskning kommer denna studie bland annat använda 

fokusgruppsintervjuer som insamlingsmetod. Genom följdfrågor kommer respondenterna få 

utrymme att utveckla sina resonemang vilket kan ge en större insikt och förståelse för 

respondenternas åsikter, en möjlighet som inte finns vid en enkätstudie. 
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4. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel beskrivs studiens teoretiska ramverk som består i huvudsak av två delar:  

Triple Bottom Line som teoretisk utgångspunkt och det sociala kontraktet inom 

intressentteorin som analysverktyg. Inledningsvis presenteras en sammanfattning av CSR:s 

utveckling. 

4.1 Uppkomst och utveckling av CSR 

Historiskt och traditionellt var en organisations enda ansvar, Corporate Responsibility, att 

producera varor och tjänster för att gå med ekonomisk vinst (Carroll 1991), vilket var en 

förutsättning för att kunna stå till svars för de som ansågs vara organisationens viktigaste 

intressenter; aktieägarna (Cornelissen 2017). Under 1960 och 1970-talet började dock synen 

på hur organisationer bör ta ansvar att förändras genom etableringen av sociala 

aktivistgrupper och intresseorganisationer som aktivt arbetade för att organisationer skulle ta 

socialt ansvar i samhället. De ökade förväntningarna och påtryckningarna som uppstod från 

externt håll gjorde att aktivistgrupperna och intresseorganisationerna blev intressenter som 

organisationerna behövde ta hänsyn till. CSR, Corporate Social Responsibility, blev därmed 

ett begrepp som växte bland företag och organisationer. Vad det egentligen betydde och hur 

begreppet skulle definieras var däremot otydligt (Carroll 1991; Cornelissen 2017). Flera 

forskare har presenterat modeller som har för avsikt att definiera och förklara hur 

organisationer bör ta ansvar för samhället. En av forskarna var Archie B. Carroll som 1979 

introducerade en definition av CSR genom att dela upp en organisations ansvarstagande i fyra 

olika delar: ekonomisk, legal, etisk och filantropiskt ansvar (Carroll 1979). Nästan 20 år 

senare efter Carrolls definition av CSR, presenterade John Elkington sin teori Triple Bottom 

Line som många företag, myndigheter och ideella organisationer idag har adapterat för att 

kunna utvärdera sitt arbete med CSR (Slaper & Hall 2011). För denna studie kommer 

Elkingtons teori Triple Bottom Line användas som teoretisk utgångspunkt. Teorin kommer 

med andra ord verka som grundperspektiv för studiens definition av CSR, vilket i följande del 

kommer beskrivas mer ingående. 
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4.2 Triple Bottom Line 

John Elkington menar själv att han myntade begreppet Triple Bottom Line redan år 1994, 

men det var först år 1997 som det blev ett uttryck som började sprida sig (Elkington 2004; 

Elkington 2018). I och med att företag och organisationer är en del av samhället har de därför 

en skyldighet att upprätthålla en affärsverksamhet som är hållbar och gynnar samhället 

(Elkington 2018). Teorins syfte var bland annat att definiera CSR genom att bryta ner en 

organisations ansvarstagande i tre olika aktivitetsdelar (eller ansvarsdelar) bestående av 

people, planet och profit (Cornelissen 2017). På svenska kan delarna översättas till socialt 

ansvar, miljömässigt ansvar och ekonomiskt ansvar. På så sätt kan också teorin användas som 

ett verktyg för att mäta en organisations framgångar utöver den traditionella ekonomiska 

aspekten. Triple Bottom Line är vad Elkington själv skulle kalla för en hållbarhetsram. Teorin 

ämnar analysera och dissekera vad en organisation tar för slags ansvar men även förklara hur 

organisationer kan gå tillväga för att ta ett större samhällsansvar (Elkington 1997).  

 

Som tidigare nämnts är CSR-begreppet ett diffust begrepp som definieras på flera olika sätt, 

därför kommer teorin Triple Bottom Line verka som utgångspunkt för hur studien definierar 

begreppet CSR, genom de tre ansvarsdelarna socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. 

Det ekonomiska ansvaret inom CSR kommer dock inte undersökas eftersom det är en 

grundläggande förutsättning för kommersiella verksamheter och inte på samma sätt ett eget 

initiativ som socialt och miljömässigt ansvar. Vi anser att andra teorier inom CSR erbjuder en 

vagare definition vad samhällsansvar innebär, vilket gör begreppet samhällsansvar mer öppet 

för tolkning vilket kan försvåra analysen. Triple Bottom Line är relevant för vår studie, då 

teorin hjälper oss att förstå vad Arvid Nordquist kommunicerar ut kring sitt CSR-arbete ur ett 

socialt och miljömässigt perspektiv. I följande stycken förklaras de tre delarna i Triple 

Bottom Line mer ingående samt hur organisationer ska gå tillväga för att uppnå en hållbar 

verksamhet. Trots det faktum att ekonomiskt ansvar inte kommer ingå i studien, kommer 

perspektivet ändå presenteras och beskrivas för att ge en rättvis helhetsbild av teorin. 

4.2.1 Profit - Ekonomiskt ansvar 

Profit refererar till att en organisation har ett ansvar gentemot sina ägare och investerare att gå 

med ekonomisk vinst för att kunna överleva på marknaden. Organisationen måste med andra 

ord mäta sin så kallade “bottom line”, vilket är den sista raden i den finansiella rapporten som 
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visar organisationens vinster och förluster (Elkington 1997). Elkington menar att den 

ekonomiska aspekten är den viktigaste i en organisation eftersom aspekten utgör den 

fundamentala grundstenen. Innan en organisation kan ta ansvar för de andra delarna måste en 

ekonomisk vinst prioriteras. Utan denna aspekt kommer en organisation inte kunna verka på 

den kapitalistiska marknaden och i slutändan också upphöra (Cornelissen 2017). För att leva 

upp till det ekonomiska ansvaret och överleva på marknaden behöver organisationen 

utvärdera om dess verksamhet är ekonomiskt hållbar (Elkington 1997). Elkington menar att 

de ekonomiska aspekter som organisationerna behöver överväga för att kunna vara hållbara 

på lång sikt är bland annat om deras priser är tillräckligt konkurrenskraftiga, vinstmarginaler 

hållbara och hur medarbetarna bibehålls inom organisationen (ibid).    

4.2.2 People - Socialt ansvar 

People handlar om det ansvar organisationen har som verkar för det sociala i organisationen, 

både internt och externt. Det kan vara frågor om mångfald, välgörenhet, medarbetarsupport 

för de anställda, arbete mot bedrägeri och korruption eller att upprätta hälso- och 

säkerhetspolicys (Cornelissen 2017). Vissa kritiker menar att hållbarhet inte har göra med 

sociala frågor, vilket John Elkington ställer sig starkt emot. Enligt honom är det viktigt för en 

organisation att skapa ett värde utöver det monetära för att vara konkurrenskraftiga samtidigt 

som det gynnar hela samhället i stort, vilket i hans mening är hållbarhet (Elkington 1997).     

4.2.3 Planet - Miljömässigt ansvar 

Med planet menar Elkington det ansvar som en organisation har gentemot miljön. 

Organisationen ska helt enkelt värna om miljön, både lokalt och globalt. Ansvaret kan 

implementeras i organisationer genom att exempelvis integrera mål som gynnar miljön i sina 

policys och visioner, minska koldioxidutsläpp eller andra skadliga avfall som påverkar miljön 

(ibid). Enligt Elkington (1997) har organisationers arbete med sociala frågor funnits längre 

jämfört med organisationers arbete med miljöfrågor. Elkington (1997) menar att de sociala 

förhållandena blev en fråga redan under det amerikanska inbördeskriget i och med 

avskaffandet av slaveriet. I och med ett stort fokus på de sociala frågorna under 1960- och 

1970-talet, fick miljöfrågorna som en konsekvens även organisationens intresse. Enligt 

Elkington (1997) vill organisationer engagera sig mer inom miljömässiga frågor jämfört med 

sociala, samtidigt som miljöfrågan är komplex och utvecklas konstant i och med samhällets 
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utveckling. Nedan följer figur 1, som är en egen bearbetning av hur Triple Bottom Line kan 

illustreras för att visa dess uppbyggnad. 

  

Figur 1: Egen bearbetning av John Elkingtons (2018) Triple Bottom Line 

4.2.4 Aktiviteter inom Triple Bottom Line 

Det finns ingen standardmätning för bedömningen av en organisations agerande utifrån ett 

Triple Bottom Line-perspektiv och inte heller ett universellt ramverk för vilka typer av 

aktiviteter som ingår i varje ansvarsdel (Slaper & Hall 2011). Ett sätt att se på vilka aktiviteter 

som ingår i de olika ansvarsdelarna är enligt de Slaper och Hall (2011) benämner som ett 

traditionellt vis, vilket är det perspektiv studien kommer använda sig av. Följande 

beskrivningar av vilka aktiviteter som ingår inom ansvarsdelarna socialt och miljömässigt 

ansvar ämnar användas som stöd i dokumentanalysen för att underlätta insamlandet av 

empiri.  

 

För att värna om det miljömässiga ansvaret måste organisationer tänka långsiktigt och vara 

medvetna om vad deras verksamhet påverkar för naturliga resurser och hur de kommer 

påverkas i framtiden. Organisationen ska också påvisa hur de minskar och förebygger sina 
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avtryck, det vill säga sin negativa påverkan på planeten (Elkington 1997; Slaper & Hall 

2011). Det kan exempelvis vara genom klimatkompensation eller minskad elförbrukningen 

(Slaper & Hall 2011). För att värna om sitt sociala ansvar behöver organisationen 

sammanfattningsvis vara medvetna och värna om sitt humankapital, både intern och externt 

(Elkington 1997). Det vill säga måste organisationen ta ansvar för alla människor som arbetar 

inom och runt organisation samt aktivt arbeta för att förbättra deras välmående och livskvalité 

(Slaper & Hall 2011).  

4.3 Intressentteorin  

I och med R. Edward Freemans bok från 1984 har han flertalet gånger beskrivits som 

grundaren till intressentteorin (McVea 2001). Freeman ville ändra inställningen till vilka som 

ansågs viktiga för en organisation, då den traditionella synen var att endast ägare och 

aktieägare var relevanta för organisationen och hur deras behov skulle prioriteras. Freeman 

menade istället att organisationer är en del av ett större socialt system där samtliga 

intressenter var av vikt, där intressenter förklarades utifrån grupper eller individer som kan 

påverka, alternativt bli påverkade av organisationen. Exempel på intressenterna är anställda, 

konsumenter, leverantörer, investerare, politiska grupper, handelsförbindelser, medier och 

andra organisationer (ibid). Freeman (2010) förklarar hur ingen potentiell intressentgrupp kan 

förbises eftersom de kan förhindra organisationens framgångar. Syftet var att skapa ett 

teoretiskt ramverk som kunde förklara hanteringen av intressenter på ett användbart sätt för 

ledningsgrupper inom organisationer. Tidigare teorier hade inte hjälpt chefer att utveckla nya 

strategier för att möta nya utmaningarna som tillkommer med samhällets utveckling. Med sin 

teori ville Freeman (2010) ge ett alternativt perspektiv som stämmer mer överens med 

nutiden, eftersom organisationer har utvecklats från den klassiska köp-och-sälj situationen 

som gick ut på att organisationer endast behövde visa hänsyn till deras leverantörer och 

kunder (ibid). 

 

Deegan & Unerman (2006) beskriver hur intressenters förväntningar på organisationers 

agerande har en stor inverkan på organisationen i fråga. Inom teorin delas intressenterna upp 

inom två kategorier: primära och sekundära. De primära intressenternas deltagande beskrivs 

som nödvändiga för organisationens överlevnad medan de sekundära inte beskrivs som 

nödvändiga, utan som en grupp som antingen blir påverkade av organisationen eller påverkar 
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organisationen. Ju viktigare en intressent är, desto större makt får den då chansen ökar att 

organisationen kommer lyssna på intressenten. Däremot, ju högre upp i hierarkin en intressent 

är desto mer komplexa krav kommer den ha på organisationen (ibid). Värt att nämna är hur 

primära och sekundära intressenter ser olika ut beroende på vilken organisationen det handlar 

om, då givetvis alla organisationer har olika sorts intressenter. Med det sagt, går det därmed 

att konstatera att nuvarande och framtida konsumenter är primära intressenterna för 

kaffeproducenter och att deras förväntningar är av större vikt jämfört med de sekundära 

intressenterna.  

 

Intressentteorin har utvecklats avsevärt, då förväntningarna på en organisation har sett 

annorlunda ut genom tiderna (Deegan & Unerman 2006). I USA på 1960-talet ställdes högre 

krav på arbetsförhållanden, som exempelvis hälsoaspekter för arbetarna och rätten till en 

säker arbetsmiljö. Förväntningarna var något som förändrades på grund av påtryckning 

utifrån, då organisationer ansågs ha skyldigheter att anpassa sig efter samhällets generella 

uppfattning om rådande normer (ibid). Cornelissen (2017) beskriver hur intressenter på senare 

tid har börjat förvänta sig mer av organisationer än att endast vara vinstdrivande 

verksamheter. Intressenternas förväntningar har i sin tur resulterat i organisationers 

ansvarstagande gentemot hela samhället (ibid).  

4.3.1 Det sociala kontraktet 

Deegan & Unerman (2006) beskriver hur en organisations värderingar och agerande måste 

stämma överens med de rådande normerna och värderingarna hos deras (framförallt primära) 

intressenter för att organisationen ska vara framgångsrik på längre sikt. Om organisationens 

agerande inte går i linje med intressenternas tycke får det konsekvenser. Sambandet beskrivs 

som ett socialt kontrakt och beskrivs som ett moraliskt avtal mellan intressenter och 

organisationer som bör uppfyllas. Kontrakten är svårdefinierat men beskrivs som en 

representation av både uttalade och outtalade förväntningarna hos intressenterna och ser olika 

ut beroende på vilka intressenterna är, då olika intressenter har olika typer av förväntningar. 

Om organisationen skulle misslyckas med att agera utifrån (de primära) intressenternas 

preferenser kan det över tid leda till upphörandet av organisations existens i form av bojkott 

från andra intressenter, och därmed begränsade resurser eller inkomster (ibid). Ett exempel är 

när den amerikanska kaffeproducenten Keurig blev bojkottade av flertalet konsumenter 2017 
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på grund av ett politiskt ställningstagande från företaget, som konsumenterna inte ställde sig 

bakom (Schmidt 2017).  

 

I studien kommer det sociala kontraktet användas genom att undersöka hur kommunikationen 

av Arvid Nordquists CSR-arbete förhåller sig till konsumenternas attityder och åsikter kring 

kaffeproducenters CSR-arbete och dess kommunikation. Eftersom det sociala kontraktet är 

abstrakt och innefattar intressenters preferenser gällande hela organisationens agerande 

kommer denna studie endast undersöka en del inom kontraktet: konsumenters attityder och 

åsikter gällande samhällsansvar. En undersökning gällande konsumenters åsikter gentemot 

hela kaffeindustrins agerande är för omfattande för vår studie, vilket är varför endast åsikter 

kring en specifik aktivitet kommer undersökas. 
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5. Metod  

I följande kapitel redovisas studiens två insamlingsmetoder, samt material och urval till 

samtliga metoder. Sedan redovisas genomförandet av metoderna, studiens analysmetod, en 

metodreflektion och slutligen etiska överväganden. 

5.1 Forskningsdesign 

Syftet med studien är att undersöka unga konsumenters attityder och åsikter gentemot 

kaffeproducenters CSR-arbete samt dess kommunikation kring CSR, ett område som inte är 

särskilt utforskat än. Studien blir då av en explorativ och upptäckande form, där syftet är att 

samla in grundläggande kunskap kring det fenomen eller problem som undersöks (Wallén 

1996). Då studien inte ämnar generalisera kring alla konsumenter från Generation Y, utan 

istället söka en djupare förståelse för fenomenet ansågs ett kvalitativt angreppssätt vara mest 

lämpligt. Undersökningen ämnar dessutom att endast undersöka en organisation och blir 

därmed en jämförande fallstudie, vilket passar väl in med både den explorativa och kvalitativa 

karaktär studien antagit, då studien endast undersöker en liten del av ett större fenomen.     

 

För att kunna uppnå syftet behöver studien två forskningsfrågor, vilka utgör fundamentet till 

undersökningen. För att besvara vardera forskningsfråga används varsin insamlingsmetod. 

Den första metoden kommer bestå av en dokumentanalys som är av förberedande och 

sekundär karaktär, ämnad för att samla in material kring hur Arvid Nordquists kommunicerar 

kring sitt CSR-arbete på deras officiella hemsida. Den andra metoden, fokusgruppsintervjuer 

kommer verka centralt och vara den primära metoden för insamling av empiri i studien och 

kommer genomföras med kaffekonsumenter från Generation Y. Det insamlade materialet 

kommer analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys för att kunna urskilja vilka attityder 

och åsikter som var mest framträdande i fokusgruppsintervjuerna. Tyngdpunkten i studien 

kommer med andra ord ligga på respondenternas svar från fokusgruppsintervjuerna. 

Resultaten från dokumentanalysen och fokusgruppsintervjuerna kommer sedan jämföras för 

att undersöka hur det sociala kontraktet inom intressentteorin förhåller sig mellan Generation 

Y och Arvid Nordquist. Med andra ord kommer det sociala kontraktet vara mätverktyget i 

undersökningen som består av två delar och hur dessa förhåller sig till varandra. Den ena 

delen är Generation Y:s attityder och åsikter gentemot kaffeproducenters CSR-arbete och 

CSR-kommunikation. Den andra delen är en specifik kaffeproducents CSR-arbete och 
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kommunikation kring CSR, i detta fall Arvid Nordquist, som kommer används som 

referensram. Hur dessa två delar förhåller sig till varandra ger resultatet huruvida Arvid 

Nordquist möter Generation Y:s förväntningar och därmed uppfyller det sociala kontraktet. 

 

Studien positionerar sig utifrån en hermeneutisk forskningstradition, det vill säga läran om 

läsning och tolkande (Esaiasson m.fl. 2017), vilket går i linje med studiens kvalitativa 

forskningsansats. Med den hermeneutiska utgångspunkten som bakgrund ligger fokuset på 

skapandet av förståelse för en viss företeelse eller visst fenomen (ibid), vilket stämmer 

överens med studiens syfte där vi vill få förståelse för konsumenternas attityder och åsikter. 

 

När det kommer till studiens angreppssätt menar vi att den varken är hypotesprövande 

(deduktiv) eller följer en upptäckande logik (induktivt), utan pendlar mellan de två och 

därmed är abduktiv (Hjerm m.fl. 2014). I studien undersöks om respondenternas attityder går 

i linje med det sociala kontraktet, vilket har tydliga deduktiva inslag, men eftersom studien 

använder ny empiri och vi inte vill låsa oss vid förutbestämda hypoteser eller utfall strävar vi 

efter en förutsättningslös analys. Syfte med studien är inte att försöka testa teorin Triple 

Bottom Line eller det sociala kontraktet inom intressentteorin i praktiken, utan att istället 

använda dem som stöd under analysen. I figuren på nästa sida redovisas studiens 

forskningsdesign från forskningsfrågorna till slutsats, steg för steg. 
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Figur 2: Egen bearbetning av studiens forskningsdesign 

5.2 Insamlingsmetod 
5.2.1 Dokumentanalys 

För att ta reda på vad Arvid Nordquist kommunicerar externt kring sitt CSR-arbete har en 

dokumentanalys valts som insamlingsmetod. Begreppet “dokument” i en dokumentanalys har 

en bred definition som kan innefatta allt från elektronisk form till pressmeddelanden, 
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tidningar och olika offentliga publikationer (Bowen 2009). Bowen (2009) menar att med 

hjälp av en dokumentanalys kan forskare skaffa sig en förståelse för ett visst fenomen samt få 

insyn i något som är relevant för forskningsproblemet eller ge bakgrundsinformation till den 

företeelse som studeras. En fördel med en dokumentanalys är hur effektiv metoden är, både 

tids- och kostnadsmässigt. Istället för att samla in data, väljer forskarna ut den data som de 

anser vara relevant för studien, ett arbetssätt som sparar både tid och pengar. En annan fördel 

med dokumentanalys är dess omfattande karaktär som ger en bred och vidsträckt bild över det 

objekt som studeras (ibid). Bowen (2009) förklarar att det finns vissa begränsningar med 

dokumentanalyser. Då datan som finns tillgängligt i dokument inte är producerat för ett 

forskningsändamål kan det vara otillräcklig med detaljer för att ge svar på forskarens 

forskningsfråga. I undersökningen anses inte detta vara ett problem, då en kaffeproducent 

som kommunicerar omfattande om sitt CSR-arbete valts. Genom att göra en dokumentanalys 

på Arvid Nordquists officiella hemsida kan en bred förståelse för organisationens 

kommunikation kring sitt samhällsansvar fås på ett tidseffektivt sätt. Till skillnad från 

studiens andra insamlingsmetod fokusgruppsintervjuer, som har ett öppnare förhållningssätt 

till insamlingen av data, är dokumentanalysen mer specifik där redan förutbestämda data 

eftersöks i form av sociala och miljörelaterade aktiviteter i linje med Triple Bottom Line. 

5.2.2 Fokusgruppsintervjuer 

Studiens andra insamlingsmetod består av två fokusgruppsintervjuer bestående av unga 

kaffekonsumenter från Generation Y. Valet av insamlingsmetoden fokusgruppsintervjuer 

motiveras av diskussionen vi vill ska uppstå mellan deltagarna. Genom att respondenterna 

diskuterar och argumenterar för sina ställningstaganden kan vissa typer av uppfattningar och 

åsikter lättare komma upp till ytan under fokusgruppsintervjun, till skillnad från en enskild 

intervju (Esaiasson m.fl. 2017). Deltagarna kan ta stöd av varandra och därmed inte uppleva 

samma utsatthet som kan uppstå under en enskild intervju (ibid). Nackdelen med metoden är i 

att deltagarna kan påverkas av varandra genom att vilja anpassa sig till de normativa åsikterna 

som råder i gruppen. Metoden fokusgruppsintervjuer går även i linje med studiens explorativa 

karaktär, då Generation Y tillsammans med fenomenet CSR är relativt outforskat.   

 

Det råder delade meningar kring hur många fokusgruppsintervjuer som är nödvändiga att 

utföra i en undersökning samt hur många deltagare som borde ingå i varje intervju. Victoria 

Wibeck (2010) förklarar att storleken på fokusgruppsintervjuerna beror på projektets 
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omfattning och vilken tids- och resurstillgång forskarna har. Inom tidsramen för uppsatsen 

anses det mest realistiska att gå enligt det som Wibeck (2010) beskriver som mindre 

“fokusgruppsprojekt”. I projekten är antalet fokusgruppsintervjuer mellan två och fyra 

stycken, beroende på hur enkelt det är att rekrytera deltagare till studien. För att få ett 

tillfredsställande underlag av empiriskt material till studien, samtidigt som det inte finns 

möjlighet att analysera för stora mängder data på grund av uppsatsens tidsram, anses två 

fokusgruppsintervjuer vara ett tillfredställande antal. Antal personer i varje grupp grundar sig 

också på det Wibeck (2010) beskriver om att vid för stora grupper går det inte att behålla allas 

uppmärksamhet samt att tiden inte räcker till för att få allas argument och åsikter. Därför 

anses fem deltagare i varje fokusgruppsintervju vara tillräckligt för att kunna höra alla 

deltagare, samtidigt som det blir en givande diskussion.  

 

Fokusgruppsintervjuerna kommer vara semistrukturerade för att en fri diskussion ska kunna 

uppstå, men för att det utvalda ämnet fortfarande ska stå i fokus behövs vissa restriktioner 

under samtalets gång (Wibeck 2010). Wibeck beskriver hur samtalsledarens roll blir betydligt 

mindre framträdande här jämfört med enskilda intervjuer (ibid). Däremot, i vårt fall krävs att 

samtalsledaren mer noggrant modererar intervjun för att undvika den så kallade 

”tystnadsspiralen” som kan uppstå i en intervjusituation. Tystnadsspiralen uppstår om en 

respondent upplever sig vara en minoritet inom en åsikt (exempelvis om åsikten anses vara 

normbrytande) och blir därmed mindre benägen att vilja uttrycka åsikten. Om ingen uttrycker 

dessa typer av åsikter kan resterande personer också tro att deras åsikter är 

underrepresenterade och väljer därför att vara tysta, vilket gör att potentiella åsikter 

försvinner i sammanhanget. Processen går därmed att likna med en spiral eftersom 

respondenterna påverkar varandra omedvetet (Neuwirth, Frederick & Mayo 2007).  

 

En viktig aspekt att hålla i åtanke vid genomförande av fokusgruppsintervjuer är att fundera 

över vad som inte kan uppnås. Metoden passar exempelvis inte för att kunna uttala sig om 

generella värderingar, utan syftar till att öka eller skapa förståelsen kring ett resonemang eller 

förhållningssätt (Esaiasson m.fl. 2017). Vårt intention är inte att generalisera kring alla 

konsumenter tillhörande Generation Y, utan endast skapa förståelse kring de utvalda 

konsumenternas attityder och åsikter vilket är varför metoden lämpar sig väl för vår studie. 

Till skillnad från dokumentanalysen specifika ansats hade fokusgruppsintervjuerna ett mer 

öppet förhållningssätt till det material som samlades in. Kvalitativa forskare ska eftersträva en 
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öppenhet för vad fältet kan ge, vilket efterlevdes i fokusgruppsintervjuerna där vi kommer ha 

ett mer öppet förhållningssätt till vilka åsikter och attityder som kan förekomma. Moderatorn 

kommer till exempelvis inte försöka leda in eller uppmana deltagarna att uttrycka några 

specifika åsikter. Under fokusgruppsintervjun kommer vi båda vara närvarande, men endast 

en agera moderator medan den andra agerar observatör och ljudinspelare. 

5.3 Material och urval 
5.3.1 Urval till dokumentanalys 

Då möjligheten inte finns att undersöka hela Arvid Nordquists externa kommunikation kring 

CSR har studien avgränsat sig till endast en kanal. Det fanns två olika relevanta 

avgränsningar att välja mellan där organisationens CSR-arbete förmedlades: deras officiella 

hemsida alternativt deras senaste hållbarhetsrapport från 2017. Efter en genomsökning av 

båda alternativen insåg vi att de behandlade liknande information men valde den officiella 

hemsidan på grund av omfånget av information. Hållbarhetsrapporten innehöll information 

och reportage som presenterades i relation till 2017, varav den officiella hemsidan inte förhöll 

sig till vad som hade hänt under det gångna året utan presenterande information mer tidlöst 

och sakligt.  

 

Eftersom Arvid Nordquist är en koncern som distribuerar och producerar andra livsmedel än 

bara kaffe har dokumentanalysen på den officiella hemsidan avgränsats i flera steg. Första 

avgränsningen var av naturliga skäl att endast undersöka det material som berör deras 

kaffeproduktion, vilket återfanns under rubriken “kaffe”. Under denna rubrik fanns CSR-

relaterat material under rubrikerna “hållbarhet”, “inspiration”, “one cup” och “aktuellt”. Av 

dessa rubriker begränsades urvalet till rubriken “hållbarhet”, då det CSR-relaterade materialet 

som fanns under de andra tre rubrikerna även fanns under rubriken “hållbarhet”. Som ett sista 

steg i urvalet valdes samtliga åtta underrubriker under “hållbarhet” att ingå i 

dokumentanalysen, då varje rubrik berörde olika delar av CSR-arbetet (Arvid Nordquist 

2018). Det visuella och rörliga materialet som fanns på Arvid Nordquists officiella hemsida i 

form av bilder och kampanjfilmer kommer inte ingå i undersökningen, då dokumentanalysen 

endast är textbaserad.  



Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap  
HT 2018 

 
26 

5.3.2 Urval av deltagare till fokusgruppsintervjuer 

På grund av den rådande tids-och resursbegränsningen har deltagare till 

fokusgruppsintervjuerna valts utifrån det som kallas för ett bekvämlighetsurval (Esaiasson 

m.fl. 2017). Urvalet beskrivs som ett icke-slumpmässigt där vi själva väljer vilka som ska 

medverka i fokusgruppsintervjuerna (ibid). Argumentet som talar för ett bekvämlighetsurval 

är att deltagarna blir enkla att få tag på grund av vårt kontaktnät. Samtliga deltagare i 

fokusgruppsintervjuerna har varit eller är studenter med akademisk bakgrund. Det antas 

därmed att deltagarna har förståelse för eller kan relatera till de ekonomiska förutsättningarna 

som ofta tillkommer med studier. Dessutom kan det finnas en förförståelse kring CSR från 

deltagarna då begreppet CSR med större sannolikhet har förekommit i akademiska kretsar 

jämfört med icke-akademiska, vilket betyder att deltagarna möjligtvis redan har reflekterat 

över begreppet innan till skillnad från icke-studenter som kanske inte är bekanta med 

begreppet och dess betydelse.  

 

I den hermeneutiska traditionen menas att avståndet mellan text och tolkare blir mindre om 

forskaren är bekant med den miljö som texten, i vårt fall respondenterna, befinner sig i 

(Esaiasson m.fl. 2017). Det blir med andra ord lättare för oss att förstå och tolka 

respondenterna om det tidsmässiga, sociala och kulturella avståndet är litet (ibid). På så vis är 

det en fördel att våra respondenter är nära i ålder till oss då både det tidsmässiga, sociala och 

kulturella avståndet blir relativt litet. Om vi kan känna igen oss i respondenternas svar eller 

känslor kan vi skapa mer genuin förståelse för deras uttalanden och uppfattningar. Nackdelen 

med ett bekvämlighetsurval är däremot att fokusgruppsintervjuerna kan bli homogena och 

icke-representativa. För att minska de negativa aspekterna rekryterades deltagare med olika 

ålder och kön som ett försök att få en viss spridning. Ett viktigt klargörande i och med 

urvalets omfattning är att studien inte försöker göra några anspråk på att vara representativ för 

hela Generation Y. Studien är av mindre slag och försöker förstå ett större fenomen. För att 

kunna generalisera hade ett större urval behövts göras.   

5.3.3 Val av källor 

Framförallt har vetenskapliga källor använts som utgångspunkt i studien. I teoriavsnittet 

användes huvudsakligen förstahandskällor från upphovsmännen till teorierna, för att 

säkerställa att informationen som användes var så korrekt som möjligt. I kapitlet om tidigare 

forskning har databasen Communication and Mass Media Complete samt Google Scholar 
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använts och från dessa endast vetenskapliga tidskrifter med relevans. Det var viktigt att hitta 

forskning som innefattade liknande element som denna studie samtidigt som tidigare 

forskning inte skulle vara för lik, för att hitta en forskningslucka inom strategisk 

kommunikation.  

5.4 Genomförande 
5.4.1 Dokumentanalys 

Som tidigare nämnts argumenterar Elkington (1997) för att en organisation ska vara hållbar 

måste den ta hänsyn till mer än det ekonomiska ansvaret. Att vara hållbar som organisation 

och ta samhällsansvar innebär att organisationen ska engagera sig i sociala- och miljöfrågor. 

För att ta reda på vad kommunicerar Arvid Nordquist kring sitt samhällsansvar via sin 

officiella hemsida gjordes en dokumentanalys som var av kvalitativ och strukturerad art. 

Analysen utgick ifrån tre uppställda frågor som baserats på Triple Bottom Line och dess 

definition på CSR genom aspekterna socialt och miljömässigt ansvar. För att veta vilka 

aktiviteter som ska eftersökas inom socialt och miljömässigt ansvar i dokumentanalysen av 

Arvid Nordquists samhällsansvar, användes de aktiviteter som beskrivs i “3.2.4 Aktiviteter 

inom Triple Bottom Line”. Frågorna som dokumentanalysen utgick ifrån var följande: 

 

1. Vad kommunicerar Arvid Nordquist kring sitt samhällsansvar ur ett socialt perspektiv? 

2. Vad kommunicerar Arvid Nordquist kring sitt samhällsansvar ur ett miljömässigt 

perspektiv?  

3. Kommunicerar Arvid Nordquist lika omfattande kring både perspektiven?  

 

Syftet med dessa tre frågor är att ta reda på vilken information Arvid Nordquist 

kommunicerar kring sin hållbara verksamhet. I och med fråga ett och två kommer information 

framkomma vad organisationen kommunicerar kring respektive perspektiv. Tredje frågan 

ämnar ta reda på om något perspektiv ställs mer i fokus och därmed anses mer viktigt. 

5.4.2 Fokusgruppsintervjuer 

De personer som valts ut frågades först i ett privat meddelande om de kan tänka sig delta i en 

fokusgruppsintervju. Redan i ett tidigt stadium informerades de potentiella deltagarna om 

studiens syfte, att de kommer anonymiseras samt att studien endast kommer användas i 
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forskningsändamål i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Samtliga personer som initialt 

tillfrågades gav deras samtycke till att delta i studien. Efter att samtliga deltagare accepterat 

organiserades två fokusgruppsintervjuer med fem personer i vardera. Den första 

fokusgruppsintervjun genomfördes kl. 14.00 den 4 december 2018 och var 43 minuter lång. 

Den andra fokusgruppsintervjun genomfördes senare samma dag kl. 18.00 och var 38 minuter 

lång. Båda fokusgruppsintervjuerna ägde rum i ett grupprum i Ekonomikums bibliotek. I 

tabell 1 nedan redovisas hur deltagarna delades upp i de olika fokusgruppsintervjuer. Av 

tabellen går det att utläsa att könsfördelningen mellan kvinnor och män är jämnt fördelad, 

medan spridningen i ålder är koncentrerad till konsumenter födda på 90-talet. Anledningen att 

det endast blev deltagare födda på 90-talet var en slump och inte något vi eftersträvade.   

 

Fokusgruppsintervju Kön Ålder 

1. Två män och tre kvinnor 21, 22, 22, 25, och 26  

2. Tre män och två kvinnor 25, 26, 27, 28 och 28 

Tabell. 1 Uppdelning av fokusgruppsintervjuerna 

 
Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 1) för att lättare kunna 

strukturera samtalet. Guiden delades in i fem olika typer av frågor och följer den struktur 

Wibeck (2010) beskriver. De fem kategorierna är: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutningsfrågor. Eftersom intervjun var av 

semistrukturerad art var frågor även improviserade under intervjuns gång och ordningen i 

intervjuguiden var högst preliminär då vissa frågor ställdes när moderatorn upplevde frågan 

som passande. 

 

Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna om att de när som helst får avbryta sin 

medverkan, under intervjun eller i efterhand. Samtliga deltagarna godkände att intervjun 

spelades in. Därefter presenterade observatören och moderatorn. Observatörens uppgift var att 

endast observera fokusgruppsintervjun. Moderatorns uppgift var att ställa frågorna och styra 

diskussionen, så respondenterna höll sig till ämnet. Moderatorn använde sig av 
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intervjuguiden, som inleddes med öppningsfrågor vars syfte var att skapa en samhörighet 

mellan respondenterna. Eftersom alla respondenterna inte kände varandra väl innan var 

öppningsfrågorna ett enkelt sätt att skapa en mer avslappnad stämning. Frågorna var simpla 

och faktabaserade eftersom de ska generera snabba svar utan större eftertanke (Wibeck 2010). 

Det är vanligt att denna typ av frågor inte kommer med i analysen, då frågorna mer är en 

mjukstart och ett sätt att få alla respondenter att komma till tals (ibid). Introduktionsfrågorna 

användes för att introducera ämnet CSR enligt Triple Bottom Lines definition, eller 

samhällsansvar som det benämndes i intervjun. Innan frågorna ställdes informerades 

respondenterna om CSR:s innebörd enligt socialt och miljömässigt ansvar. Tanken med 

introduktionsfrågorna var att få respondenterna att dela med sig av sina egna erfarenheter 

kring ämnet samhällsansvar, för att på sätt bryta isen ytterligare och få respondenterna att 

närma sig det uttänkta diskussionsämnet. För att sedan vidga perspektivet och närma sig 

nyckelfrågorna användes övergångsfrågor, där respondenterna blev mer medvetna om 

fenomenet som ska diskuteras. Frågorna var fördjupande frågor av deltagarnas erfarenheter av 

samhällsansvar som framkom under introduktionsfrågorna, vars syfte var att utveckla 

diskussionen. De viktigaste frågorna var nyckelfrågorna som var själva kärnan under 

intervjun. Wibeck (2010) rekommenderar att frågorna ska ställas när en tredjedel av den 

utsatta tiden har gått och att mera tid ska ägnas här jämfört med tidigare frågor, vilket 

moderatorn hade i åtanke under fokusgruppintervjuns gång. När ämnet började kännas mättat 

och respondenterna inte hade mer att säga övergick moderatorn till de avslutande frågorna 

där alla deltagare fick utrymme att reflektera över vad som hade sagt. Avslutningsvis ställde 

moderatorn en slutfråga som gav respondenterna en sista chans att ta upp något som hade 

blivit osagt. Under fokusgruppsintervjuns gång blev det tydligt hur vissa deltagare pratade 

mer och uttryckte sina åsikter utan problem. När dessa åsikter var uttalade frågade 

moderatorn om alla höll med föregående talare för att ge utrymme till en alternativ åsikt. Om 

ingen tog ordet frivilligt frågade ibland moderatorn frågan specifikt till någon deltagare, för 

att se till att samtliga personer tog ställning i frågan som diskuterades. 

5.5 Metodreflektion 

En av fördelarna med dokumentanalys är hur tidseffektiv metoden är. Med dokumentanalys 

som insamlingsmetod kunde vi direkt påbörja insamling av relevant data om Arvid 

Nordquists kommunikation kring deras CSR-arbete. En nackdel kan dock vara den vinklade 



Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap  
HT 2018 

 
30 

bild dokumentanalysen ger av Arvid Nordquists CSR-arbete, eftersom datan hämtades från 

deras egna hemsida. Det kan därmed inte garanteras att den information som står på hemsidan 

stämmer, vilket betyder att det inte heller kan säkerställas att Arvid Nordquist genomför de 

CSR-aktiviteter som de påstår sig genomföra. För att vara helt säkra på hur CSR-arbetet 

egentligen går till hade det krävts en fältstudie på Arvid Nordquists kaffeodlingar, vilket inte 

var möjligt inom studiens tids- och resursram. Därför ansågs metoden ändå vara mest lämplig 

under studiens rådande förhållanden.  

 

I fokusgruppsintervjuerna fanns svårigheter att få samtliga respondenter att uttrycka sina 

åsikter, särskilt om någon hade en normbrytande åsikt jämfört med resterande respondenter. 

Om det fanns respondenter som ansåg samhällsansvar som något oattraktivt eller ointressant 

fanns det en risk att dessa åsikter inte uttrycktes (på grund av tystnadsspiralen) och därmed 

skulle vår studie gå miste om ett värdefullt resultat. Trots försök att uppmuntra mer tystlåtna 

respondenter och deras åsikter är vi medvetna om det faktum att vissa åsikter kanske inte 

uttryckts. Som beskrivet i forskningsdesignen är dock studien explorativ och skrapar endast 

på ytan av fenomenet hur Generation Y värderar och ser på CSR-arbete och 

kommunikationen kring CSR, vilket betyder att alla åsikter som finns kring fenomenet inte 

kommer skildras. Något som studien inte heller ämnar göra.     

 

Som tidigare nämnts positioneras studien utifrån den hermeneutiska forskningstraditionen. 

Traditionen passar sig även väl för studien, då den följer samma tillvägagångssätt som 

analysmetoden. Hjerm m.fl. (2014) förklarar att den kvalitativa innehållsanalysen alltid är 

iterativ. Det betyder att forskaren går igenom det insamlade materialet flera gånger i en 

spiralformad process, vilket inom hermeneutiken kallas för den hermeneutiska spiralen eller 

cirkeln (ibid). Spiralprocessen är en viktig del inom hermeneutiken som syftar till hur 

forskarna alltid ska röra sig mellan textens helhet och dess delar (Esaiasson m.fl. 2017). I den 

kvalitativa innehållsanalysen av fokusgruppsintervjuerna växlades analysprocessen mellan 

kodning och tematisering. Det var därmed viktigt för oss att både analysera respondenternas 

uttalanden i dess kontext samtidigt som en åsikt eller yttrande kan analyseras för sig. En del 

av texten måste förstås i relation till helheten, precis som att helheten ska förstås i relation till 

delarna (ibid). I dokumentanalysen följdes också den spiralformade processen där analysen 

pendlade mellan att se överskådligt på Arvid Nordquists kommunikation kring deras CSR-

arbete, läsa materialet noggrant och tolka materialet.  
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5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Inom kvantitativa studier är krav som validitet och reliabilitet centrala, vilket inte går att 

applicera på samma sätt inom kvalitativa studier. Studien har valt att gå efter hur Hjerm m.fl. 

(2014) beskriver forskarens tillvägagångssätt för att verifiera kvalitativa forskningar i form av 

trovärdighet och tillförlitlighet. Vid till exempel kodning av fokusgruppsintervjuerna har vi 

noggrant följt upp om någon kod avvikit från huvudmönstret för att säkerställa resultatets 

tillförlitlighet. I analysen har ett standardiserat kodschema av fokusgruppsintervjuerna gjorts 

för att visa på ett systematiskt och konsekvent tillvägagångssätt. Dokumentanalysen utgick 

från tre frågor för att tydligt påvisa hur det empiriska materialet samlades in från hemsidan. I 

val av material till både fokusgruppsintervjuerna och dokumentanalysen har varje val i 

processen försökts beskrivas så tydligt som möjligt, för att visa på transparens i 

urvalsprocessen. För att verka så objektivt som möjligt försökte vi vara medvetna om våra 

egna värderingar och inte låta dem påverka studien (Hjerm m.fl. 2014). Under 

fokusgruppsintervjuerna var det därför av stor vikt att ställa neutrala frågor som inte gav 

några indikationer hur vi personligen förhöll sig till frågorna. För att sträva efter objektivitet 

försökte vi inte heller värdera olika typer av svar som framkom under fokusgruppsintervjun.  

5.7 Analysmetod 

För att analysera det insamlade materialet i fokusgruppsintervjuerna användes en kvalitativ 

innehållsanalys. Genom kodning och tematisering i respondenternas svar ville vi hitta 

mönster som gav oss förståelse kring vilka attityder unga konsumenter har på 

kaffeproducenters CSR-arbete, för att sedan kunna jämföra åsikterna med Arvid Nordquists 

faktiska kommunikation kring deras CSR-arbete. 

5.7.1 Dokumentanalys 

Dokumentanalys är en systematisk process som innebär att forskaren börjar med att göra en 

överskådlig genomsökning av materialet, som ger en överblick av det som ska analyseras. 

Därefter läser forskaren igenom materialet noggrant för att sedan tolka innehållet (Bowen 

2009). Processen är, likt den hermeneutiska spiralen, iterativ där forskaren hela tiden växlar 

mellan att läsa överskådligt, läsa noggrant och tolka. Bowen (2009) menar att en 

dokumentanalys är en kombination av tematisk textanalys och kvalitativ innehållsanalys där 
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den insamlade datan både blir organiserad i teman, samtidigt som forskaren försöker hitta 

mönster bland datan som utformas till teman.   

 

Studien använde tre frågor inspirerade av Triple Bottom Line som underlag för 

dokumentanalysen, där varje fråga avhandlades var för sig. Inledningsvis ögnades materialet 

igenom under rubriken “hållbarhet” på Arvid Nordquists officiella hemsida för att få en bred 

uppfattning om innehållet för den specifika frågan. Därefter lästes materialet igenom mer 

noggrant i varje underrubrik i “hållbarhet” med hjälp av Triple Bottom Lines definition av 

vilka aktiviteter som ingår i de sociala och miljömässiga ansvarsdelarna. De delar i texten 

som tydligt speglade deras förhållningssätt till socialt och miljömässigt ansvar antecknades 

och därefter tolkades innehållet.   

5.7.2 Kvalitativ innehållsanalys av fokusgruppsintervjuer 

För att analysera det insamlade material från fokusgruppsintervjuerna valdes en kvalitativ 

innehållsanalys av systematiserad art. Analysens syfte var att organisera och strukturera 

innehållet från intervjuerna för att systematiskt och tematisk hitta mening (Esaiasson m.fl. 

2017). Det inspelade materialet från fokusgruppsintervjuerna transkriberades först genom att 

vi lyssnade på varsin fokusgruppsintervju och skrev därefter ner fokusgruppsintervjuerna i 

textform. Därefter skrevs de citat som ansågs vara av relevans för studien in i ett kodschema 

(se bilaga 2 och 3). Ur citaten identifierades centrala begrepp och därefter tillskrevs citaten 

“nyckelord”, så kallade koder (Hjerm m.fl. 2014). Koderna delades sedan in i kategorier för 

att skapa struktur och underlätta det slutgiltiga steget i kodschemat, tematiseringen, där de 

kategorier som liknade varandra sammanfördes till teman. Genom att koda och tematisera 

samtalen från fokusgruppsintervjuerna underlättades analysen, då det insamlade materialet 

blev mer hanterbart (ibid). Den kvalitativa innehållsanalysen tydliggjorde också mönster och 

trender bland respondenternas attityder och åsikter gentemot CSR och dess 

kommunikationen. Esaiasson m.fl. (2017) beskriver att fördelarna med kvalitativ 

innehållsanalys är hur underliggande meningar blir mer framträdande när texten genomgår en 

intensiv läsning. Genom att texterna analyserades systematiskt och tematiskt blev väsentliga 

aspekter mer tydliga eftersom texten noggrant delades upp kategorier och skapades en 

översikt kring materialet (ibid). För att öka studiens trovärdighet och objektivitet, lästes 

koderna igenom av oss båda flera gånger och när meningsskiljaktigheter uppstod diskuterades 

en gemensam tolkning fram.   
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När kodningen slutfördes användes intressentteorin i analysen för att undersöka hur det 

sociala kontraktet förhöll sig mellan konsumenterna från Generation Y och Arvid Nordquists. 

Genom att identifiera attityderna och åsikterna hos respondenterna kan resultatet sedan 

jämföras med Arvid Nordquists agerande som kan urskiljas i deras CSR-arbete och 

kommunikationen kring deras CSR-arbete.  

5.8 Etiska överväganden 

Då studien involverar människor var det viktigt att respondenterna informerades noggrant om 

villkoren för deras deltagande. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till 

vid studier med människor. För att följa informations-, samtyckes- och nyttjandekravet 

samlades på förhand samtycke in från respondenterna att medverka. Dessutom gavs 

respondenterna information om studiens syfte, undersökningens uppbyggnad, att deltagandet 

kan avbrytas när som helst och att studien endast kommer användas i forskningsändamål 

(ibid). Respondenterna informeras flera gånger om sina villkor för deltagande, både vid 

rekryteringen samt innan och efter undersökningen genomförts. Konfidentialitetskravet säger 

att respondenterna ska ges största möjliga konfidentialitet samt att deras uppgifter skyddas 

från obehöriga (ibid). I praktiken betyder det att respondenternas namn anonymiseras. Då 

respondenterna presentera sig för varandra kan inte full anonymitet garanteras under själva 

fokusgruppsintervjuen, vilket respondenterna också informeras om och gav samtycke till. Den 

nya GDPR-lagen säger att uppgifter inte får samlas in det inte finns belägg för 

(Datainspektionen 2018) och därför begärdes endast kontaktuppgifter och namn av 

respondenterna. 
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6. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras resultaten från insamlingsmetoderna. 

Inledningsvis redovisas resultaten från dokumentanalysen på Arvid Nordquists officiella 

hemsida. Därefter följer resultatet från  fokusgruppsintervjuerna. Med hjälp av 

intressentteorin kommer resultatet från fokusgruppsintervjuerna analyseras och jämföras 

med resultatet från dokumentanalysen, för att undersöka hur det sociala kontraktet mellan 

Arvid Nordquist och konsumenterna från Generation Y samspelar. 

 

6.1 Dokumentanalys Arvid Nordquists officiella hemsida  

Nedan presenteras vad Arvid Nordquist kommunicerar om sitt CSR-arbete ur ett socialt och 

miljömässigt perspektiv via sin officiella hemsida. Resultatet analyseras utifrån Triple Bottom 

Line och de aktivitetsdelar som presenteras under “3.2.4. Aktiviteter inom Triple Bottom 

Line”.  

 

6.1.1 Vad kommunicerar Arvid Nordquist kring sitt samhällsansvar ur ett 
socialt perspektiv?  
Återkommande gånger beskriver Arvid Nordquist hur deras kaffe kommer från 

hållbarhetscertifierade kaffeodlare som utlovar odling med hänsyn till människorna i 

produktionen. Detta påvisar medvetenhet kring hur verksamheten påverkar människor 

externt, vilket är en av aktiviteterna som Slaper och Hall (2011) nämner. Citatet nedan är ett 

exempel på hur organisationen visar medvetenhet: 

 
“I många av de kaffeproducerande länderna finns risker gällande både arbetsmiljö- och 

arbetsvillkorsfrågor. Korruption och barnarbete är inte ovanligt i många odlingsländer. Det 

ställer krav på importörerna att vara extra noga och ta ansvar.” 

 

Citatet redogör hur omständigheterna ser ut i odlingsländerna kopplat till kaffeproduktion. 

Liknande information som denna, det vill säga hur situationen ser ut för arbetarna i 

kaffeodlingsländerna, tar upp större delen av vad som kommuniceras ut kring det sociala 

ansvaret på hemsidan. Under rubriken “100 % hållbart certifierat kaffe” redovisas Arvid 

Nordquist tillvägagångssätt för att motverka diskriminering och barnarbete genom 

certifieringssystem med omfattande kriterier som kontrolleras årligen av en tredjepart. Slaper 

och Hall (2011) beskriver mångfaldsarbete som ett konkret exempel på en aktivitet inom det 
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sociala ansvaret. Fortsättningsvis beskriver Arvid Nordquist hur de driver flertalet CSR-

projekt som tar hänsyn till det sociala ansvarstagandet. Projektet Grown by women syftar till 

Arvid Nordquists kaffe AMIGAS som kommer från kaffeodlingar som drivs av kvinnor. 

Projektet bidrar till mångfald och bättre levnadsförhållanden genom att främja kvinnors 

arbete och stödja deras roll ute på arbetsmarknaden i odlingsländerna i ett mansdominerat 

yrke. Arvid Nordquist sociala engagemang inkluderar även välgörenhetsfrågor, vilket även är 

en aktivitet som Slaper och Hall (2011) förespråkar. I och med projektet Save the elephants 

skänker Arvid Nordquist 25 000 dollar årligen (från 2016) till den icke-vinstdrivande 

organisationen African Wildlife Foundation för att stödja deras räddningsprojekt att stänga 

ner den illegala elfenbenshandeln. Projektet som det kommuniceras mest ingående om är 

kaffefarmen La Cumplida i Nicaragua. Under en längre tid har Arvid Nordquist arbetat med 

kaffefarmen som ämnar att förbättra levnadssituationen för kaffebönderna som jobbar med 

och kring odlingen av kaffebönorna. 

 

“Under flera år har Arvid Nordquist varit engagerade i kaffefarmen La Cumplida i 

Nicaragua [...] Vi köper ungefär 90 % av La Cumplidas skörd och har ett långt avtal som 

möjliggjort långsiktiga investeringar och satsningar på farmen [...] Idag har de stabila 

betonghus med ca två rum, elektricitet och ett kök utanför med spis. Arbetarna på farmen 

La Cumplida får tre mål mat om dagen och jobbar under arbetsförhållanden som är 

godkända av UTZ Certified.” 

 

Ovanstående citat är ett exempel på hur Arvid Nordquist kommunicerar att de tar ansvar för 

sociala frågor och sitt humankapital i organisationens produktionskedjor, i linje med Slaper 

och Halls (2011) rekommendation. Genom samarbetet med kaffefarmen La Cumplida bidrar 

Arvid Nordquist till de involverade människornas välmående och livskvalité. Fortsättningsvis 

beskrivs hur Arvid Nordquist fokuserar på att skapa hållbara relationer med kaffeodlarna 

genom att skapa långsiktiga avtal, vilket gör att de kan utlova en inkomstgaranti som gynnar 

både odlarna och skördarna. Utifrån informationen som finns på hemsidan framgår det inte 

hur Arvid Nordquist värnar eller tar hänsyn till deras humankapital internt på lokal nivå. Det 

som framgår är endast att medarbetarna internt kontinuerligt utbildas i hållbarhetsfrågor. Det 

framgår däremot inte hur Arvid Nordquist internt strävar efter att förbättra arbetarnas 

välmående och livskvalité.  
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Sammanfattningsvis kommunicerar Arvid Nordquists sitt samhällsansvar ur ett socialt 

perspektiv främst genom beskrivningar av deras olika CSR-arbeten på en internationell nivå. 

Arvid Nordquist redovisar flertalet kopplingar till både välgörenhetsprojekt och 

mångfaldsprojekt. Gång på gång påvisar Arvid Nordquist medvetenhet kring deras externa 

humankapital, det vill säga hur människor runt organisationen blir påverkad av verksamheten. 

Arvid Nordquist beskriver även återkommande gånger deras arbete med och för 

kaffearbetarna i odlingsländer, och ambitionen att förbättra arbetarnas arbetsrätt och 

arbetsvillkor lokalt. Däremot återfinns inte information som berör humankapitalet på en intern 

nivå, bortsett från kontinuerlig utbildning i hållbarhetsfrågor. Utifrån dokumentanalysen 

tolkas det att Arvid Nordquist kommunicerar ingående och i stor omfattning kring deras 

sociala ansvar. Organisationens engagemang i flertalet projekt för sociala frågor, i specifikt 

odlingsländer, visar på att Arvid Nordquist är medveten om hur de påverkar sitt humankapital 

samt att de aktivt arbetar för deras välmående. Det går därmed att konkludera att Arvid 

Nordquist utför nästan alla de olika aktiviteterna som Slaper och Hall (2011) nämner.  

6.1.2 Vad kommunicerar Arvid Nordquist kring sitt samhällsansvar ur ett 
miljömässigt perspektiv? 
Arvid Nordquist påvisar följande gånger hur de tänker långsiktigt med sitt miljöarbete, vilket 

är något som Slaper och Hall (2011) förespråkar inom det miljömässiga ansvaret. På 

hemsidan beskrivs deras skapande av hållbara relationer med kaffefarmerna genom 

långsiktiga avtal med utvalda odlare för att gynna skörden, miljön och kaffeodlarna. De 

påvisar även medvetenhet gällande deras klimatpåverkan, även detta i linje med Slaper och 

Hall (2011). Hemsidan redovisar kaffeproduktionens samtliga utsläpp och deras 

kompensation för utsläppen, allt från samtliga moment från odling av kaffeplantan till 

transport av kaffebönor. När det kommer till naturliga resurser beskriver Arvid Nordquist hur 

farmerna renar vattnet så att det kan återanvändas, likaså återanvändningen av fruktkött som 

används till naturligt gödsel. På hemsidan går det även att utläsa hur certifierade farmer 

arbetar med att minska sin elanvändning, vilket är ett konkret exempel av miljömässiga 

åtgärder vid det miljömässiga ansvaret (Slaper & Hall 2011). Återkommande gånger 

redovisar Arvid Nordquist att de ställer krav på sina samarbetspartners, för att hela 

verksamheten ska ha ett hållbart tillvägagångssätt. På hemsidan beskrivs följande: 
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“Arvid Nordquists huvudsakliga leverantörer ska ha systematiskt miljöarbete och vi verkar för att 

de ska införa certifierat miljöledningssystem. Vi prioriterar leverantörer med klimatmål och 

dokumenterar leverantörernas miljö-, klimat-och CSR-arbete genom leverantörsbedömningar 

minst vart tredje år.” 

Citatet ovan redogör för Arvid Nordquists förhållningssätt till deras leverantörer och påvisar 

hur de systematiskt dokumenterar leverantörernas miljöarbete. Fortsättningsvis kommunicerar 

Arvid Nordquist hur de kontinuerligt försöker minska sin miljöpåverkan och 

klimatkompenserar för den påverkan som fortfarande återstår genom trädplantering i 

kaffeodlande länder. Trädplanteringen är också en konkret åtgärd mot växthuseffekten och 

påvisar medvetenhet kring de naturliga resurserna och deras påverkan. Trädplantering gör inte 

bara goda ting för miljön, utan även för bönderna som får ansvara för planteringen och 

därmed gynnas ekonomiskt. Klimatkompensation via trädplantering är också ett exempel på 

hur Arvid Nordquist uppfyller ännu en aktivitet rekommenderad av Slaper och Hall (2011). 

Andra sätt som Arvid Nordquist försöker minska sin miljöpåverkan är genom långsiktiga mål 

kring organisationens utsläpp. På hemsidan beskrivs hur minst 50 % av verksamheten ska 

vara fossilfri år 2020 och hur klimatpåverkan från tjänstebilarna ska på en femårsperiod 

minska med 25 %. 

 

På hemsidan finns även en ordlista som redogör för begrepp som ofta förekommer i 

kombination med klimatpåverkan. Ordlistan förklarar ord som växthuseffekt, växthusgaser, 

global uppvärmning, avskogning, klimatkompensation för att nämna några. Det går dessutom 

att ta del vanliga frågor och svar där Arvid Nordquist bland annat bemöter kritik på deras 

klimatkompensation, förklarar varför de planterar träd i utvecklingsländer och vad en 

certifiering innebär. På frågan om de är färdiga med sitt miljöarbete eftersom de är 100 % 

hållbart certifierade skriver Arvid Nordquist: 

 
“En förutsättning för att vi ska kunna finnas även i framtiden är att vi fortsätter ta 

miljöfrågorna på allvar. Vi arbetar fortsatt aktivt med att minska vår miljöpåverkan och för 

att bidra till bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö genom hela vår kaffekedja.” 

 

Citatet redovisar Arvid Nordquists inställning till miljöarbete och påvisar hur det ser 

miljöansvar som ett bestående arbete. Ett miljöarbete som tas på allvar är en förutsättning för 

deras existens vilket påvisar hur miljöansvar är en fundamental del i organisationen. 

Fortsättningsvis redovisar Arvid Nordquist för sina olika certifikat som garanterar hållbara 
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jordbruksmetoder, hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor som används för hela sortimentet. 

Sedan följer en certifieringsguide som förklarar innebörden av certifieringarna UTZ Certified, 

Fairtrade, Rainforest Alliance, KRAV och EU-ekologiskt. Arvid Nordquist förklarar att flera 

certifieringar är svårtolkade och ämnar uppfylla olika syften, men har själva valt att lyfta 

initiativ som ställer “skall-krav” framför initiativ som rekommenderar ett visst 

förhållningssätt. Guiden påvisar hur organisationen arbetar med flera av de vanligaste 

certifieringarna och underlättar läsningen för en potentiell läsare som inte är särskilt påläst 

kring vad som menas med ett hållbart certifikat. 

 

Sammanfattningsvis tolkas det att Arvid Nordquist främst kommunicerar sitt samhällsansvar 

ur ett miljömässigt perspektiv genom trädplantering och deras miljövänliga val i 

kaffeproduktionen. Återkommande gånger nämner Arvid Nordquist hur trädplantering är en 

central del i deras klimatkompensation och därmed representerar en stor del i deras 

miljömässiga ansvar. På hemsidan finns information om långsiktiga samarbeten och arbeten 

som påvisar medvetenhet kring organisationens klimatpåverkan. Kontinuerligt kommunicerar 

Arvid Nordquist om deras ambitioner av minskade utsläpp och vikten att bibehålla en hållbar 

verksamhet. Av åtgärderna som Slaper och Hall (2011) nämner uppfyller Arvid Nordquist 

samtliga aspekter inom det miljömässiga ansvaret. Utöver detta erbjuder även Arvid 

Nordquist en ordlista som beskriver vanliga förekommande begrepp i relation till CSR, vilket 

betyder att en potentiell läsare inte behöver ha särskilt mycket förkunskap för att förstå 

informationen som det kommuniceras om. 

6.1.3 Kommunicerar Arvid Nordquist lika omfattande kring båda perspektiven? 

Av de åtta underrubriker som dokumentanalysen har avgränsats till berör två underrubriker 

miljöaspekter, tre underrubriker sociala aspekter och tre underrubriker berörde båda 

perspektiven. Det projekt som det kommuniceras mest om och berör det sociala ansvaret är 

kaffefarmen La Cumplida. Där ställs fokus på de sociala förhållandena för de anställda och 

deras familjer. De tre underrubriker som berörde båda perspektiven nämner organisationens 

certifikat, långsiktiga avtal och hållbara relationer som är högst relevanta för både miljö- och 

det sociala perspektivet. Första underrubriken introducerar läsaren med följande citat: 

 
“Allt vårt kaffe kommer från hållbart certifierade kaffeodlare som garanterar odling med 

hänsyn till människa och miljö. Kaffebönorna är noggrant utvalda av våra inköpare för att 
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matcha våra kvalitetskrav. [...] Allt detta ger vårt kaffe en ännu större eftersmak. Vi kallar 

det vårt People Planet Coffee-manifest.” 

 

Redan här utlovar Arvid Nordquist hänsyn till både människa och miljö, och likt en röd tråd 

upprepas samma värdeord genom samtliga underrubriker. I vissa fall kommuniceras det mer 

ingående om vissa miljöaspekter som exempelvis organisationens klimatkompensation 

jämfört med mångfaldsprojekt Grown by women, men sammanfattningsvis tolkas det att 

Arvid Nordquist kommunicerar ungefär lika omfattande kring båda perspektiven. Manifestet 

“People Planet Coffee” som nämns i citatet ovan innefattar tre väsentliga delar, varav två 

delar ingår i teorin Triple Bottom Line. Upprepade gånger visar Arvid Nordquist på 

medvetenhet kring CSR:s innebörd, så pass mycket att de baserar ett manifest med tydliga 

inslag av CSR utifrån Triple Bottom Lines perspektiv. Den tredje delen i Triple Bottom Line 

som består av ekonomiska aspekter kommunicerar Arvid Nordquist inte om, utan har istället 

lagt fokus på kaffets kvalité. På hemsidan beskrivs kvalitetsgaranti som omfattande över hela 

kaffesortimentet och samtliga kaffebönor som fullt hållbart certifierade. Bortsett från 

kvalitéaspekten går det att argumentera för hur både det sociala och miljömässiga 

perspektivet är likvärdigt för organisationen eftersom de båda ingår i manifestet “People 

Planet Coffee”. 

 

För att sammanfatta dokumentanalysen kan det tolkas att Arvid Nordquist genomför ett 

gediget arbete med både CSR och kommunikation kring CSR. Inom det sociala ansvaret visar 

organisationen på stor medvetenhet kring hur de påverkar sitt humankapital på ett externt plan 

genom flertalet CSR-projekt. Fokus i det miljömässiga ansvaret ligger på trädplantering och 

att göra miljövänliga val i kaffeproduktionen. Genomgående redogör organisationen för hur 

de har långsiktiga mål och samarbetet för att värna om de naturliga resurser och deras 

klimatpåverkan. Avslutningsvis görs tolkning att både socialt ansvar och miljömässigt ansvar 

prioriteras likvärdigt.    

6.2 Fokusgruppsintervjuer 

I kodningen av fokusgruppsintervjuerna reducerades det empiriska materialet till flertalet 

kategorier som i sin tur reducerades ytterligare till sex olika teman under tematiseringen (se 

bilaga 2 och 3). De sex teman som identifierades under innehållsanalysen var Positiv till CSR, 

Skepticism, Medvetenhet, Okunskap, Ansvarstagande samt Ekonomisk aspekt. I kommande 
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del kommer dessa teman presenteras och analyseras var för sig i de sex underrubriker som 

följer. Då intervjuerna var semistrukturerade ställdes inte intervjufrågorna i samma ordning i 

båda fokusgruppsintervjuerna. Därför behandlas inte frågorna i någon viss ordning under 

varje rubrik.     

6.2.1 Positiv till CSR 

Följande tema syftade på hur deltagarna hade en positiv inställning till CSR som fenomen. 

Det framkom tydligt inledningsvis under båda fokusgruppsintervjuerna att majoriteten av 

respondenterna värderade CSR och CSR-kommunikation högt. Under båda 

fokusgruppsintervjuerna hade nästintill alla deltagarna en mycket positiv inställning och 

ansåg det viktigt att organisationer engagerar sig inom samhällsansvar. Flera respondenter 

betonade sin positiva inställning till CSR med att säga att det är “jätteviktigt”. En respondent 

menade att det är svårt att se fenomenet som något dåligt. Respondent A svarade “jag tycker 

det känns lite lyxigt, att få någonting som är bra producerat. Det får ett mervärde till 

produkten.” Citatet visar hur en respondent ansåg att CSR bidrog till ett mervärde, vilket 

tolkas som att CSR ses som något positivt av respondenten. Respondent J uttryckte “ju fler 

stämplar desto bättre”, vilket påvisar en positiv inställning till kommunikationen av CSR 

genom märkningar och certifikat. En intressant iakttagelse är att temat förekom flest gånger i 

och med den introducerade frågan och sedan endast ett par gånger i den avslutande delen i 

båda fokusgruppsintervjuerna. En förklaring skulle kunna vara att respondenterna var mer 

positivt inställda till samhällsansvar innan de givit fenomenet mer eftertanke, alternativt att 

intervjuguiden (omedvetet) var strukturerade på ett sådant vis att respondenterna lättare kunde 

argumentera för nackdelarna med CSR. 

 

Sammanfattningsvis tolkas att det råder en viss samstämmighet kring hur respondenterna ser 

på organisationer som tar samhällsansvar. De flesta respondenter delade åsikten om att 

organisationer bör ta samhällsansvar och värderar det som något viktigt, vilket också går i 

linje med tidigare forskning från Schmeltz (2012) som visade att en majoritet av 

respondenterna ställde sig positiva till CSR som fenomen. Respondenternas åsikter i detta 

avseende går därmed i linje med Arvid Nordquist agerande, då CSR är något organisationen 

kontinuerligt arbetar med vilket påvisar att även Arvid Nordquist värdesätter CSR och dess 

kommunikation högt. Ett exempel är certifieringsguide på hemsidan som tydligt illustrerar det 

sociala och miljömässiga ansvarstagandet, vilket talar för att Arvid Nordquist är mån om att 
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kommunikationen kring CSR skall vara tydlig och lättförståelig. Deegan och Unerman (2006) 

beskriver det sociala kontraktet, som bygger på Freeman (2010) intressentteori, som när en 

organisations agerande och värderingar går i linje med intressenternas normer och 

värderingar. I detta avseende anses det sociala kontraktet som uppfyllt mellan de unga 

konsumenterna och Arvid Nordquist, då Arvid Nordquists värderingar kring CSR stämmer 

överens med konsumenterna från Generation Y:s åsikter och attityder till CSR som fenomen. 

6.2.2 Skepticism 

Ett av de mest framträdande teman som kunde urskiljas ur kodningen var följande tema. 

Skepticism uppkom från de gånger respondenterna ansåg samhällsansvar som något negativt 

eller ställde sig skeptiska till organisationers agerande, framförallt till kommunikation av 

CSR. Under båda fokusgruppsintervjuerna förekom temat i nästan varje fråga, vilket påvisar 

att det är ett genomgående tema som genomsyrar respondenternas förhållningssätt gentemot 

CSR-kommunikation. Trots att det tydligt framkom inledningsvis att respondenterna 

värderade samhällsansvar högt fanns det åsikter som avvek från resterande respondenter. En 

respondent menade att organisationer vill utnyttja konsumenters okunskap medan en annan 

uttryckte svårigheter att avgöra vad som var ren marknadsföring istället för CSR-

kommunikation. Redan inledningsvis förekom viss skepticism gentemot kommunikationen av 

CSR, där vi tolkar att respondenterna menade att organisationernas agerande och värderingar 

inte alltid är ärliga.  

 

Flest gånger som respondenterna påvisade sin skepticism var under frågan kommunicerar 

organisationer sitt samhällsansvar tillräckligt? Respondent V menade att “organisationer är 

duktiga på att kommunicera om sitt samhällsansvar om det faktiskt tar ett samhällsansvar, och 

om organisationen inte tar ett samhällsansvar är det självfallet att de inte kommunicerar om 

det”. Respondent C svarade att “organisationer endast kommunicerar sitt samhällsansvar när 

organisationen vill lyfta fram att de gör något bra”. Av respondent V:s och C:s svar går det att 

uttolka att båda respondenterna är inne på samma spår; de är skeptiska till kommunikationen 

av CSR och menar att organisationen endast vill visa upp ett gott beteende. Flera andra 

respondenter uttryckte åsikter som också påvisade att det är kommunikation av CSR som de 

är skeptiskt inställda till. Respondent C sa “jag tycker det finns nyanser i det där i vad en 

miljömärkning är. [...] Det ligger ganska mycket olika arbete bakom olika stämplar.” och 

respondent V menade att “märken är bra, men hur vet vi vad de betyder?”. Citaten illustrerar 
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hur respondenterna menar att det finns en komplexitet bakom olika märkningar och att det 

finns en skeptisk inställning till märkningens betydelse. Diskussionerna i de två 

fokusgruppsintervjuerna återkom frekvent till att handla om det som de två citaten behandlar, 

nämligen olika typer av märkningar och certifikat på kaffeförpackningarna. Vissa 

respondenter såg på märkningarna som ett relativt begrepp. En stämpel eller märkning på en 

kaffeförpackning kan vara bra för ett ändamål, men mindre bra för något annat. Skepticismen 

gentemot märkningarna ter sig också på det sätt som respondent C uttrycker att 

“organisationerna placerar en märkning på kaffeförpackningarna utan att förklara dess 

innebörd, endast för att organisationen ska se bra ut externt.” En respondent avviker dock från 

fokusgruppsintervjuernas generella attityd kring märkningar genom att säga “om det står att 

det är Fairtrade på förpackningarna måste det stämma, annars skulle organisationen uppträda 

olagligt”. Från resultatet kan det tolkas att konsumenterna från Generation Y:s attityd 

gentemot organisationers kommunikation av CSR i form av märkningar och certifikat är 

ytterst skeptiskt, med ett undantag. 

 

Inom temat tolkade vi att det även förekommer skepticism från vissa respondenter gentemot 

tillvägagångssättet i CSR-arbetet, vilket följande citat påvisar tydligt. 
 

“På pappret kanske jag vet vilka rättigheter som de vill upprätthålla för arbetare och 

liknande. Men jag ser ju inte det på butiksgolvet.” 

- Respondent A 
 

Respondenten syftar på att en märkning indikerar att organisationen agerar på ett visst sätt, 

men agerandet är inte något som konsumenten kan kontrollera sanningshalten i. Liknande 

åsikter fanns också hos andra respondenter, där de uttryckte att det inte spelar ingen roll om 

organisationen kommunicerar om sitt CSR-arbete, då konsumenten inte kan se processen 

bakom arbetet. Vissa respondenter menade också att det troligtvis inte har någon betydelse för 

miljön om konsumenter väljer en produkt som indikerar att den ska hjälpa miljön, utan att de 

endast ger en tillfredsställelse för konsumenten själv. Resultatet tolkas som att 

respondenternas inställning till själva CSR-arbetet också är skeptiskt, men inte i lika stor grad 

som skepticism gentemot kommunikationen kring CSR.  

  

Sammanfattningsvis visade resultaten på en hög grad av skepticism från respondenterna i 

båda fokusgruppsintervjuerna, både till kommunikationen av CSR och till viss del själva 
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CSR-arbetet. Detta är något som skiljer sig från Schmeltz (2012) tidigare studier, då hennes 

resultat visar på en minskad skepticism mot CSR och CSR-kommunikation från unga 

konsumenter. Från dokumentanalysen tolkas det att Arvid Nordquist försöker kommunicera 

öppet om det samhällsansvar de tar, både genom det sociala och miljömässiga ansvaret. 

Vidare tolkas det att Arvid Nordquist värnar om det miljömässiga ansvaret genom 

klimatkompensering och trädplantering, vilket visar att de tänker långsiktigt och visar 

medvetenhet kring vad deras verksamhet har för påverkan på naturen och dess framtid (Slaper 

& Hall 2011). Likaså tolkas det att Arvid Nordquist värnar om det sociala ansvaret, då flera 

olika insatser görs för att förbättra livskvaliteten och välmåendet (ibid) för de som arbetar 

med kaffeodlingen, exempelvis genom CSR-projektet kaffefarmen La Cumplida. Genom att 

Arvid Nordquist arbetar utifrån Slaper och Halls (2011) beskrivningar av vilka aktiviteter som 

bör inkluderas för att värna om det sociala och miljömässiga ansvaret, tolkas det att 

organisationen visar på ett genuint och omfattande ansvarstagande inom CSR. Trots att Arvid 

Nordquist tydligt påvisar sitt CSR-arbete och kommunicerar ut detta omfattande och tydligt, 

upplever ändå respondenterna stor skepticism mot kaffeproducenters kommunikation av CSR, 

vilket ter sig främst genom en kritisk inställning till märkningar och certifikat. Mot bakgrund 

av Deegan och Unermans (2006) teori om det sociala kontraktet går det att tolka att det inte 

finns ett samförstånd mellan respondenternas attityder och organisationens agerande genom 

just kommunikationen kring CSR och till viss del själva CSR-arbetet.   

6.2.3 Medvetenhet 

Medvetenhet var temat som uppkom flest gånger under fokusgruppsinterjvuerna. Temat är 

omfattande och mångsidigt. Det innehåller flera nyanser av medvetenhet från respondenternas 

sida, som innefattar när respondenterna var insiktsfulla om organisationers handlingar men 

även självmedvetna i sitt eget agerande. Temat förekom tidigt under fokusgruppsintervjuerna 

där respondenterna fick resonera varför organisationer väljer att engagera sig i 

samhällsansvar. Några respondenter påpekade de gynnsamma aspekterna som drivkraft, 

vilket påvisas i följande citat: 
 

“Jag tror att det är kommersiella krafter som gör att företag engagerar sig. Jag tror att 

företag gynnas av att ha en ‘hållbar approach’.” 

 - Respondent C 
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 “Generellt, kaffeföretagen och de flesta företagen, vill ju tjäna pengar. Man startar väl ett 

kaffeföretag för att tjäna pengar, inte för att rädda miljön.” 

- Respondent J 

 

Från citaten tolkas att båda respondenterna är väl medvetna om att företagens arbete med CSR 

grundas i ett bakomliggande syfte som dels är för egen vinning. Respondenterna är medvetna 

om att organisationer måste gå med vinst för att kunna överleva på marknaden. Flera andra 

respondenter visade samma typ av medvetenhet i samma fråga genom att säga “CSR lockar 

kunder” eller “CSR är trendigt”. Från resultatet tolkas att respondenterna är medvetna om att 

organisationerna måste engagera sig i CSR-frågor på grund av att det blivit en hygienfaktor, 

en aspekt de måste engagera sig inom, annars riskerar organisationerna att hamna utanför 

marknaden. När respondenterna diskuterar varför organisationer engagerar sig i CSR-frågor 

tolkas det som att de inte lägger någon värdering i sina uttalanden. Vi tolkar det som att frågan 

inte ger inte upphov till en cynisk eller negativ underton utan framläggs mest som ett 

konstaterande.  

 

På frågan hur respondenterna skulle agera om en kaffeproducent inte skulle leva upp till 

respondenternas förväntningar framkommer blandade insikter. Några få menar hur de skulle 

sluta köpa kaffet, medan andra menar att de endast temporärt skulle avstå från kaffet och 

sedan återgå till det vanliga köpbeteendet igen. Respondenternas uttalanden kring deras 

agerande kan tolkas som en inaktiv handling, det vill säga att deras agerande inte förändras 

beroende på organisationens agerande. Däremot, en nära relation till en specifik 

kaffeproducent påvisade att konsumenten är mer förlåtande om organisationen har gjort bort 

sig offentligt, vilket talar för att respondenterna är ambivalent ställda till ställningstagandet 

när kaffeproducenter inte lever upp till deras förväntningar. En respondent menar att hen inte 

skulle bli förvånad om ett kaffeföretag inte agerade utifrån hens förväntningar, men var osäker 

på om det skulle påverka hens förhållningssätt till företaget med motiveringen “de flesta 

företag har brister”. Åsikten kan tolkas som att respondentens konsumentstöd egentligen inte 

beror på CSR-arbetet i sig, eftersom respondenten har en uppfattning och förståelse att många 

företag har brister. Då grundar sig konsumentstödet i någon annan anledning. 

Sammanfattningsvis går det att tolka utifrån respondenternas svar hur deras medvetenhet 

bygger på en förståelse kring organisationers agerande.  
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Genomgående tolkas det som att respondenterna har förståelse för hur kaffeproducenter väljer 

att agera kring sitt engagemang till CSR, samtidigt som respondenterna erkänner att det skulle 

krävas mycket för att få dem att aktivt ändra sitt köpbeteende eller förhållningssätt till 

organisationen. I och med respondenternas förståelse för organisationers agerande påvisas en 

form av acceptans gentemot CSR-aktiviteter. Syftet bakom CSR-aktiviteterna ses inte som 

relevant och motivering kring aktiviteterna tolkas som en icke-fråga för respondenterna. Som 

Deegan och Unerman (2006) beskriver är det sociala kontraktet svårdefinierat då det är en 

representation av både uttalade och outtalade förväntningar, vilket visar sig i detta avseende 

då respondenterna visar på en förståelse och medvetenhet gentemot organisationernas 

agerande, men som tidigare nämnts är respondenterna också skeptiska. Aspekten om 

respondenternas medvetenhet menar vi dock går i linje med Arvid Nordquists agerande 

eftersom respondenternas inte kritiserar syftet bakom CSR-aktiviteterna. Därmed är 

organisationens agerande, syftet bakom CSR-aktiviteterna, inte heller väsentligt. Att Arvid 

Nordquist kommunicerar tydligt och mycket om deras CSR-aktiviteter (vilket även tolkas som 

en marknadsföringsstrategi av respondenterna) är något som förväntas av respondenterna. 

Utifrån detta kan det argumenteras för att Deegan och Unermans (2006) teori om det sociala 

kontraktet uppfylls, då Arvid Nordquists agerande kring CSR-aktiviteter stämmer överens 

med respondenternas förväntningar och attityder. 

6.2.4 Okunskap 

Temat Okunskap uppkom från de gånger respondenterna uttryckte åsikter eller attityder som 

antydde på ett ointresse eller okunskap till samhällsansvar som fenomen. Inom temat 

uttryckte respondenterna oftast explicit sitt ointresse eller okunskap kring organisationers 

arbete med CSR och kommunikation kring CSR. Återigen involverade flertalet diskussioner 

kring temat Okunskap samma ämne som i temat Skepticism: märkningar på 

kaffeförpackningar. Flertalet respondenter delade åsikten att de inte är tillräckligt insatta i 

ämnet eller saknar kunskap om märkningarnas betydelse. På frågan om respondenterna skulle 

välja annorlunda om de hade en bättre ekonomi om 10 år delar två respondenter åsikten att de 

troligtvis inte kommer göra det, om de inte har mer kunskap kring märkningarna. 

Respondenternas åsikter tolkas som att det finns en stor okunskap kring CSR-

kommunikationen. Att respondenterna inte vet vad det olika märkningarna betyder tolkas som 

att de inte heller styrs av märkningarna när de väljer ett kaffe, vilket illustreras i följande citat:    
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“Jag tänker att om jag ska storhandla och titta på om alla produkter och deras loggor för att 

sedan reflektera över om de stämmer eller inte kommer det ta väldigt lång tid att handla.”  

- Respondent F 

 

Citatet belyser hur konsumenten ser på problematiken kring de olika märkningarna som finns 

på kaffeförpackningarna. En möjlig förklaring till konsumenternas okunskap kan grunda sig 

på en medveten eller omedveten strategi. Genom att inte ta reda på vad märkningarna eller 

certifikaten betyder blir det lättare för konsumenterna att göra ett val. Tidigare forskning från 

Parment (2008) menar att konsumenter från Generation Y har blivit experter på att optimera 

sina val för att kunna sortera i dagens informationsflöde. Med bakgrund mot Parments 

forskning kan det tolkas som att inte lära sig vad märkningarna betyder blir en typ av 

valstrategi eftersom det blir färre aspekter att ta hänsyn till vid valet av kaffe. 

 

Sammanfattningsvis kan det tolkas att respondenternas åsikter och attityder indikerar att de 

inte är tillräckligt pålästa och kunniga i ämnet, specifikt om olika märkningar och certifikat. 

Resultatet är en intressant aspekt som går att likna med Schmeltz (2010) studie, där studien 

indikerade att unga studenter inte heller verkar pålästa om CSR, då de inte visste hur många 

organisationer i Danmark som faktiskt engagerar sig i CSR-frågor. Från vår undersökning går 

det att notera att okunskapen ligger i kaffeproducenters kommunikation av CSR, precis som i 

temat Skepticism. Från dokumentanalysen kan det tolkas att Arvid Nordquist försöker 

kommunicera om CSR på ett tydligt och ingående vis, exempelvis genom certifieringsguiden 

där betydelsen för varje märkning och certifikat med CSR-koppling inom organisationen 

redovisas ur både ett miljömässigt och socialt perspektiv. Dock når kommunikationen inte 

hela vägen fram i detta specifika fall, då det tolkas som att respondenterna inte tagit del av 

någon sådan information. Inom detta tema går det att argumentera för att Arvid Nordquist har 

misslyckats agera utifrån intressenternas preferenser, och därmed inte uppfyllt det sociala 

kontraktet (Deegan & Unerman 2006). Den obrydda attityden hos respondenterna som 

grundas på ointresset att läsa på kring CSR-kommunikation försvårar dessutom 

förutsättningarna för det sociala kontraktet att uppnås. Informationen som kommuniceras av 

Arvid Nordquist finns tillgänglig men har inte nått respondenterna, vilket resulterar i att det 

sociala kontraktet inte blir uppfyllt för att de unga konsumenterna och Arvid Nordquist inte 

delar samma attityd kring CSR-kommunikationen.   



Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap  
HT 2018 

 
47 

6.2.5 Ekonomisk aspekt  

Temat Ekonomisk aspekt syftar till när respondenternas inställning till samhällsansvar 

ändrades beroende på kaffets pris. Som tidigare konstaterats var många respondenter positiva 

till samhällsansvar inledningsvis men blev sedan alltmer kritiska. Det visade sig spela roll hur 

dyrt ett kaffe med CSR-koppling var för att respondenterna skulle visa konsumentstöd. En 

respondent förklarade att hen alltid köpte kaffe på extrapris och att CSR-arbete inte spelade 

någon större roll när ekonomin var knapp. Dock så förekom en avvikande åsikt som menade 

att den ekonomiska aspekten inte var av relevans alls.  

 
“För mig är det inte en ekonomisk fråga, om det är något jag spenderar pengar på är det 

mat. För mig är det mer en okunskap eller ointresse kanske mer, jag går inte aktivt och letar 

ekologiskt.” 

- Respondent V 
 

Respondenten uttrycker explicit hur hens ekonomi inte är en avgörande faktor och avviker 

från resterande åsikter inom temat. Bortsett från citatet ovan visade majoriteten av 

respondenter att deras konsumentstöd var beroende på priset av kaffe samt deras ekonomiska 

situation. Samma typ av attityd påvisades igen vid frågan om respondenterna skulle resonera 

annorlunda om de hade en bättre ekonomi. Flertalet respondenter menade att de skulle köpa 

ekologiskt kaffe om de hade en högre inkomst jämfört med nu. Respondenternas attityder 

tyder på att deras positiva inställning till CSR är oförändrad, men att deras stöd till kaffe med 

CSR-koppling varierar beroende på deras privata ekonomi.  

 

Det går att urskilja en förändring i det sociala kontraktet mellan respondenterna och Arvid 

Nordquist i och med temat Ekonomisk aspekt. Respondenterna är fortfarande positiva till 

fenomenet CSR men deras konsumentstöd visar sig variera beroende på priset på kaffe. Det 

framgår inte exakt vilken summa som respondenterna menar är för dyr, men att priset spelar 

en betydande roll för attityden till CSR är tydligt. Inom temat går det inte att tyda om Deegan 

och Unermans (2006) sociala kontrakt uppfylls, då temat inte utforskades på en djupare nivå. 

Huruvida Arvid Nordquist agerar utifrån prissättning och kampanjer av sitt kaffe framgår inte 

i denna undersökning. Därför kan inte organisationens agerande jämföras med 

respondenternas åsikter och attityder då den faktorn saknas. Studien indikerar däremot att 

prisnivån på kaffet har stor betydelse för respondenterna samt att kaffe med CSR-koppling 
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inom en rimlig prisklass kan vara värt att ge sitt konsumentstöd till. Om priset är för högt 

finns en risk att konsumenten kommer välja bort kaffet.  

6.2.6 Ansvarstagande 

Det sista temat som presenteras är också temat som förekom minst gånger. Ansvarstagande 

syftar på när respondenterna menar att det antingen är organisationen eller konsumentens 

ansvar att ta samhällsansvar. Några respondenter menade att det inte går att överlämna hela 

ansvarstagandet till stora organisationer, utan att ansvaret även bör ske på individnivå medan 

andra respondenter menade att organisationer förskjuter ansvarstagandet till konsumenten. 

Andra respondenter var av åsikten att CSR-kommunikation framförallt gynnar organisationen 

i fråga och att organisationer borde ta eget ansvar utan att kommunicera överhuvudtaget kring 

sina CSR-insatser. Minst sagt rådde det en del oenigheter under fokusgruppsinterjvuerna. 

Följande citat påvisar hur respondenterna resonerade kring ämnet: 
 

“Det är upp till var och en att styra sina val. För den kaffebönan med minst påverkan är den 

du aldrig köper. Hade man inte köpt kaffe hade inte någon koldioxid släpps ut. Så det börjar 

med konsumenten. Sen underlättar det om företagen utbildar mig i varför jag borde köpa ett 

visst kaffe.” 

- Respondent A 

 

“Jag tänker kring alla stämplar [...] att vi som konsumenter ska tro att det är vårt ansvar 

alltid. [...] Men jag hade uppskattat om de inte hade behövt ha det som en marknadsföring. 

Företagen borde ta eget ansvar och inte ha det som en marknadsföringsstrategi.” 

- Respondent E 

 

Första citatet påvisar hur Respondent A argumenterar utifrån ett individualistiskt perspektiv 

där konsumenten själv måste styra sina val, men uppskattar utbildande CSR-kommunikation. 

Respondent E har en mer kritisk inställning och menar att CSR-kommunikation framstår som 

marknadsföring. Genom att kommunicera om CSR menar respondenten att organisationen 

lägger över ansvaret på konsumenterna, när det i själva verket är organisationerna som ska ta 

ansvar. Citaten visar hur åsikterna skiljde sig under diskussionerna i fokusgruppsintervjuerna. 

Utifrån det materialet som insamlats är datan kring temat Ansvarstagande relativt begränsad. 

Tolkning av resultaten från temat görs därför med stor försiktighet, då respondenternas 

attityder kan vara icke-representativa för samtliga deltagare i fokusgruppsintervjuen. Bortsett 

från åsikten av respondent E tolkas det att de flesta andra respondenter hade åsikten att 
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företagen borde ta den större delen av samhällsansvaret, men att konsumentens ansvar inte 

försvinner helt och hållet.  

 

Utifrån dokumentanalysen framgår det inte explicit hur Arvid Nordquist förhåller sig till 

konsumentmakt. Däremot framkommer det hur 100 % av deras kaffebönor är hållbart 

certifierade, vilket betyder att konsumenten inte får något val att inte stödja organisationens 

CSR-arbete (med förutsättning att konsumenten konsumerar kaffe från Arvid Nordquist). 

Genom att endast erbjuda kaffe med CSR-koppling överlämnar inte Arvid Nordquist 

ansvarstagandet helt och hållet till konsumenten, endast på en nivå där konsumenten själv 

väljer vilket typ av CSR-arbete som ska stödjas. Respondenterna som uttryckte åsikten att 

organisationen skall ta den stora delen av ansvarstagandet går att jämföra med Arvid 

Nordquist faktiska CSR-arbete och den omfattande CSR-kommunikation som går att urskilja 

från dokumentanalysen. Respondent A uttrycker att kaffeproducenter bör utbilda 

konsumenten att välja en viss typ av kaffe, vilket det går att argumentera att Arvid Nordquist 

gör genom exempelvis miljömärkningar och annan typ av CSR-kommunikation. Däremot har 

Respondent E en generell kritisk inställning som inte går i linje med Arvid Nordquist 

agerande eller attityder i deras kommunikation av CSR. Det uppstår en viss svårighet inom 

temat att avgöra om de unga konsumenterna och Arvid Nordquist uppfyller det sociala 

kontraktet. Som nämndes tidigare menar Deegan och Unerman (2006) att det sociala 

kontraktet är svårdefinierat, vilket också visar sig i temat eftersom åsikterna bland 

respondenterna ter sig olika. Däremot, med tanke på att majoriteten av deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna uttryckte åsikten att organisationen skall ta den stora ansvarsrollen, 

går det att tolka hur (majoriteten) av respondenternas åsikter går i linje med Arvid Nordquist 

agerande, då 100% av Arvid Nordquists kaffe är hållbart certifierat. Arvid Nordquist tar alltså 

på sig rollen som ansvarstagare, då deras konsumenter inte har valet att välja något annat 

kaffe än ett som är hållbart ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.  
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7. Diskussion och slutsats 

Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av studiens syfte, frågeställningar, metod och 

material för att sedan presentera studiens huvudsakliga resultat och slutsats. Resultaten 

tolkas sedan i förhållande till studiens teoretiska ramverk. Därefter följer en avslutande 

diskussion och till sist presenteras förslag till framtida forskning. 

 
Utgångspunkten för studien var att undersöka unga konsumenters attityder och åsikter, från 

Generation Y, gentemot kaffeproducenters arbete med CSR samt dess kommunikation genom 

en jämförande fallstudie av Arvid Nordquist. Med hjälp av en dokumentanalys har vi besvarat 

hur Arvid Nordquist kommunicerar kring sitt CSR-arbete på deras officiella hemsida och 

genom två fokusgruppsintervjuer har vi svarat på hur unga konsumenters attityder och åsikter 

förhåller sig till CSR och kommunikationen kring CSR. Undersökningens främsta slutsats är 

att de utvalda konsumenterna från Generation Y är positiva till CSR som fenomen, men att 

kommunikationen av CSR följs av skepticism i kombination med okunskap. Flertalet 

respondenter förstod inte innebörden av märkningarna på kaffeförpackningarna och var 

kritiska till om CSR-arbetet genomfördes på det vis som kommunikationen hävdade. Vidare 

kan slutsatsen dras att den ekonomiska aspekten kan vara av relevans för att konsumenterna 

ska visa konsumentstöd till ett kaffe med CSR-koppling. Det kan därmed konstateras att 

Deegan och Unermans (2006) teori om det sociala kontraktet inte samspelar till fullo. Detta 

beror på att Arvid Nordquists agerande inte går i linje med konsumenter från Generation Y:s 

attityder och åsikter i alla aspekter. Om en organisation inte möter sina intressenters 

preferenser kan detta leda till oönskade konsekvenser (Deegan & Unerman 2006). I och med 

detta visar våra resultat en indikation att kaffeproducenter kan behöva förändra sin 

kommunikation av CSR i förhållande till sina märkningar och certifikat, om det vill ha 

fortsatt konsumentstöd av nästa generations kaffedrickare - Generation Y. 

 

För att återkoppla till studiens syftet så finns det vissa svårigheter för kaffeproducenter att 

anpassa sin kommunikation till unga konsumenter, med tanke på respondenternas 

ambivalenta förhållningssätt till CSR. De uttrycker skepticism till CSR-kommunikation och 

menar att kommunikationen ibland uppfattas som en marknadsföringsstrategi. Samtidigt 

uttrycker respondenterna åsikter rörande bristen av information kring certifikat men även 

ointresset att lära sig vad certifikaten och märkningarna faktiskt står för. Med detta sagt 
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kommer det därför bli svårt för kaffeproducenter att nå ut med sin kommunikation kring CSR 

eftersom unga konsumenter inte alltid är intresserade av det budskap kaffeproducenter vill 

kommunicera om. Utmaningen ligger i att få konsumenterna att bli intresserade av CSR-

kommunikation och därmed få konsumenterna att känna sig involverade och slutligen 

påverkade av kommunikationen. Som beskrivits flertalet gånger är det sociala kontraktet 

enligt Deegan och Unerman (2006) svårdefinierat och abstrakt, vilket här förstärks av 

konsumenternas ambivalenta inställning till CSR-kommunikation. 

 

I tidigare forskning från Schmeltz (2012) visar undersökningen, likt vår studie, att 

konsumenter från Generation Y tycker det är viktigt att organisationer arbetar med CSR-

frågor. Samtidigt vet inte konsumenterna i vilken utsträckning organisationerna engagerar sig 

i CSR-frågor. Schmeltz (2012) menar att det är ett motsägelsefullt resultat och reflekterar 

över om det kan vara för att organisationerna inte kommunicerar ut sitt CSR-arbete tillräckligt 

bra. Studien visar att organisationer inte når sina konsumenter med deras CSR-

kommunikation, vilket vår studie kan bekräfta, då slutsatsen påvisar att det finns brister i den 

nuvarande kommunikationen kring CSR. Resultatet från vår undersökning överensstämmer 

dock inte med det Schmeltz (2012) påvisat om skepticism. Hennes undersökning pekar på en 

mindre grad skepticism gentemot fenomenet CSR än vad som påvisats i ännu tidigare 

forskning. Även om resultatet från vår undersökning skiljer sig från Schmeltz (2012) studie, 

överensstämmer den med Parments (2008) undersökning som beskrivit Generation Y som 

individer med ett kritiskt förhållningssätt. Parment (2008) påvisade även att Generation Y inte 

skulle ta några aktiva beslut i sin konsumtion trots sin medvetenhet kring nackdelarna som 

medföljer konsumtionen, vilket stämmer i viss mån med våra resultat men inte helt och hållet. 

Att resultatet till viss del överensstämmer kan förklaras med att fokusgruppsintervjuerna inte 

utforskade aspekten på en djupare nivå.  

 

Urvalet av konsumenter påverkar också vilka attityder och åsikter som framkom ur 

fokusgruppsintervjuerna. De ekonomiska förutsättningarna som ofta förknippas med 

studenter hade en stor påverkan på de attityder som framkom i relation till CSR, då kaffe med 

en CSR-koppling i många fall kan vara dyrare jämfört med ett kaffe utan CSR-koppling. Som 

nämndes tidigare var samtliga deltagare i fokusgruppsintervjuerna studenter alternativt före 

detta studenter, vilket är gynnsamma förutsättningar för studien eftersom de med stor 

sannolikhet är vana att reflektera och utveckla resonemang utan större förberedelser. 
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Deltagarna kanske till och med är bekanta med begreppet CSR, vilket skulle kunna vara en 

förklaring att flertalet respondenter visade förståelse kring organisationers engagemang kring 

samhällsansvar.  

 

Som nämndes tidigare, kan studiens resultat bidra till en förändring av CSR-kommunikation 

från kaffeproducenter. Om kommunikation och information rörande CSR når ut till flertalet 

konsumenter hos exempelvis Arvid Nordquist kommer troligtvis fler människor välja stödja 

kaffe med CSR-koppling, med förutsättning att konsumenterna har en privatekonomi som 

tillåter dem att konsumera exempelvis ekologiskt kaffe. Om organisationer som Arvid 

Nordquist når ut till fler människor och skapar en större kundkrets kan de utveckla sin 

hållbara verksamhet och därmed förhoppningsvis investera mer i CSR-projekt, vilket gynnar 

hela samhället. Resultatens relevans är med största sannolikhet inte särskilt höga för 

mediernas och kommunikationens roll i demokratin, utan har mer en betydande roll inom 

verksamheter och organisationer som kan använda sig av resultaten vid strategisk 

kommunikation riktad till Generation Y. Ur ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv har 

studien ökat förståelse för hur kaffeproducenter kan komma att behöva förändra sin 

strategiska kommunikation till Generation Y för att tillfredsställa deras förväntningar. Med 

hjälp av metoden fokusgruppsintervjuer har studien även tagit forskningen kring fenomenet 

CSR längre framåt, då metoden skapade diskussioner bland respondenterna och fick dem att 

reflektera över hur de ser på CSR. Något som inte gjorts i tidigare forskning, då Schmeltz 

(2012) använde sig av kvantitativ metod med hjälp av enkäter. Fokusgruppsintervjuerna gav 

utrymme för följdfrågor, vilket gjorde att vi som forskare fick möjlighet att följa upp 

intressanta svar och åsikter från respondenter och kunde därmed ta forskningen kring CSR ett 

steg längre.    

7.1 Framtida forskning 

Som nämndes tidigare skrapar studien endast på ytan till ett större fenomen. Till vidare 

forskning skulle det behövas studier som går in mer på djupet av fenomenet CSR. Ett förslag 

är studier som undersöker Generation Y:s ointresse gentemot kommunikationen av CSR, 

specifikt genom märkningar och certifikat. För att kunna djupdyka i ämnet borde studierna 

förslagsvis vara av kvalitativ art där intervjuer utgör studiens huvudsakliga insamling av 

empiriskt material. Om forskare kan ta reda på varför konsumenterna har ett ointresse till att 
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ta reda på vad CSR-kommunikationen betyder, kan det bli lättare att motverka ointresset. 

Resultatet skulle förhoppningsvis kunna bidra med kunskap om vilka typer av 

kommunikationsinsatser som skulle behövas för att få Generation Y att ta del av och förstå 

CSR-kommunikationen. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide till fokusgruppsintervjuerna 
Öppningsfrågor  

- Introduktion till studien 

- Tacka för deltagande och tid - ge information om respondenternas villkor och 

anonymiseringen och användningen av information. Låt andra deltagare prata 

till punkt, håll god ton, det är diskussion och inte en argumentation - behöver 

inte övertyga varandra om era ståndpunkter - finns inga rätt eller fel svar.  

-  Sysselsättning och namn?  

-  Hur ser er ultimata kaffekopp? 

Introduktionsfrågor  

- Förklara samhällsansvar 

- Samhällsansvar på eget ansvar, krävs inte juridiskt av organisationen. 

Ekonomiskt (ekonomisk vinst för att kunna överleva på marknaden), socialt 

(inom/utanför, mångfald, välgörenhet, hälso- eller säkerhetspolicys för 

anställda) och miljömässigt (visioner, mål, minska koldioxidutsläpp/andra 

skadliga avfall, miljövänliga aspekter) ansvar. 

- Hur ser ni på organisationer som tar samhällsansvar?  

Övergångsfrågor  

-  Är det viktigt med samhällsansvar? Är någon ansvarsdel viktigare än den andra? 

- Är det viktigt att organisationer kommunicerar om vad de tar för samhällsansvar? 

- Varför tror ni organisationer engagerar sig i samhällsansvar?  

Nyckelfrågor (kom in på kaffeproducenter) 

- Tycker ni att organisationer kommunicerar tillräckligt om hur de arbetar med 

samhällsansvar? 

- Har ni några särskilda förväntningar på hur kaffeproducenter ska ta samhällsansvar?  

- Skiljer de sig från andra organisationer? 

- Vad tror ni motiverar/påverkar era förväntningar? 

- Vad händer om ett kaffeproducenten inte lever upp till era förväntningar?  

- Förändrar det ert förhållningssätt till organisationen? 

- Om det visar sig att genom ett avslöjande att kaffeproducentens 

kaffeodlare dör i förtid av cancer eller att de säger att de 
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klimatkompenserar men faktiskt inte gör det. Påverkar det er syn på 

organisationen och viljan att stödja dem? 

-  Ni står i affären och ska välja kaffe, ett som är på extrapris utan 

samhällsansvarig koppling och ett dyrare med samhällsansvarig 

koppling, hur väljer ni då? 

- Ponera att ni om 10 år har en bättre ekonomi än nu, och står i affären 

för att välja kaffe, gäller samma sak då? 

Avslutningsfrågor  

- Sammanfattar intervjuns olika ståndpunkter  

- Finns det någon som vill tillägga något? 

 

 
Bilaga 2: Kodschema fokusgruppsintervju 1 
 

Numrering Citat Kod Kategori Tema 

1 - Hur ser 
ni på 
samhällsan
svar? 

#J Jag tycker det är bra. Det är klart. 
Framförallt miljödelen. När jag köper kaffe 
tänker jag på det. I fall det är nyttigt för mig, 
i alla fall inte onyttigt. Inga kemikalier eller 
så. 

Tycker samhällsansvar 
är bra, framförallt 
miljöaspekten 

Positiv till 
CSR 
 
Miljö viktig 

Positiv till 
CSR 

2 #J Ja, sen tycker jag det är viktigt att de på 
kaffeförpackningarna har en stor 
miljöstämpel. För det går ju snabbt när man 
tar de där bönorna. Man orkar inte stå och 
läsa igenom alla. 

Viktigt med 
kommunikation av 
CSR 

CSR-
kommunikatio
n viktigt 

Positiv till 
CSR 

3 #A Jag tycker det känns lite lyxigt, att få 
någonting som är bra producerat. Det får ett 
mervärde till produkten. 

Tycker CSR är lyxigt, 
ger ett mervärde till 
produkten 

Positiv till 
CSR 

Positiv till 
CSR 

4 #A Det blir större glädje i att köpa sådana 
grejer. Lyxigt. 

Stor glädje att köpa 
produkter med 
koppling till CSR 

Positiv till 
CSR 

Positiv till 
CSR 

5 #C  Jag tycker det finns nyanser i det där i 
vad en miljömärkning är. [...]  det ligger 
ganska mycket olika arbete bakom olika 
stämplar. Då måste man som konsument 
läsa på vad en nyckelhålsmärkning innebär 
jämfört med att något är 
koldioxidkompenserat. Jag tänker att företag 
ofta vill spela på att konsumenter är 
okunniga. 

Olika arbete bakom 
olika miljömärkningar.  
 
Kräver kunskap av 
konsument 
 
Företag spelar på 
okunniga konsumenter 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 
 
Märkning 
relativt 
 
Skeptisk till 
företags CSR 

Skepticism 
 
 
Medvetenhet 
 
 
 
Skepticism 



Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap  
HT 2018 

 
59 

kommunkation 

6 #M Jag tänker också att det är en svår gräns 
mellan vad som är bara marknadsföring. [...]  
Så kan jag känna, att det är därför det är lite 
dyrare för att det är en snygg märkning på 
men utan att veta vad de egentligen gör. 

Svårt att avgöra vad 
som är marknadsföring 
 
Vet inte vad 
märkningen innebär 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 
 
Okunskap 

Skepticism 

7 #M Jo, och det känns ju bättre när det är en 
stämpel än när det inte är. 

Positiv till märkning Positiv till 
CSR 

Positiv till 
CSR 

8 #J Ju fler stämplar desto bättre. Positiv till märkning Positiv till 
CSR 

Positiv till 
CSR 

9 #C Men då är det så här ”här är en 
miljöstämpel, toppenbra, då är den bra för 
miljön” men det vet man ju inte alltid. 

Skeptisk till märkning Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 

Skepticism 

10 #E Jag tänker kring alla stämplar och grejer, 
att vi som konsumenter ska tro att det är vårt 
ansvar alltid. [...] Men jag hade uppskattat 
om de inte hade behövt ha det som en 
marknadsföring. Företagen borde ta eget 
ansvar och inte ha det som en 
marknadsföringsgrej. 

Kritisk till 
marknadsföring av 
CSR 
 
Företag borde ta eget 
ansvar 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 
 
Ansvar företag 

Skepticism 
 
 
 
Ansvars- 
tagande 

11 #J Jag håller med om att företagen borde 
kanske ta mer ansvar och inte lägga det på 
konsumenterna, men i slutändan är det 
konsumenterna som bestämmer.  

Företag borde ta mer 
ansvar 
 
Tror på 
konsumentmakt 

Ansvar företag 
 
 
Konsumenter 
har makt 

Ansvars- 
tagande 
 
 

12 #C Jag tror inte så mycket på 
konsumentmakt, det är en del av en diskurs 
som man för nu där man säger det är ditt 
ansvar att välja ekologiskt 

Tror inte på 
konsumentmakt 
 
Företag lägger ansvar 
på konsumenter 

Konsumenter 
har inte makt 
 
Lågt 
förtroende för 
företag 

Ansvars- 
tagande 
 
 
Skepticism 

13 - Varför 
tror ni att 
företag 
engagerar 
sig i 
samhälls- 
ansvar? 

#C Jag tror att det är kommersiella krafter 
som gör att företag engagerar sig. Jag tror att 
företag gynnas av att ha en ”hållbar 
approach”.  

Kommersiella krafter 
motiverar företag 
 
Företag gynnas av CSR 

Företag vill 
tjäna pengar 
 
Företag vill 
tjäna pengar 

Medvetenhet 

14 #J Att det är lite trendmässigt. CSR är en trend CSR trend Medvetenhet 

15 #M Då är vi lite inne på att det är hipster-
creddigt. Det är trendigt. 

CSR är hipster-creddigt CSR trend Medvetenhet 

16 #A Nu kanske det mer har gått till att man 
inte vill vara den som inte är det 

CSR har blivit 
standardiserat 

CSR 
Standardiserat 

Medvetenhet 
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[miljövänlig]. Det är det som är trenden. Det 
blir standardiserat. 

17 #J Om det [ekologiskt kaffe] är mer än 
dubbelt så dyrt, då brukar jag ta den vanliga. 

Väljer billigare kaffe 
än dyrare ekologiskt 

Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

18 #M ”oj massa stämplar, då är det skitdyrt” Kaffe med 
miljömärkningar är 
dyrt 

Koppling 
mellan pris och 
CSR 

Ekonomisk 
aspekt 

19 - 
Kommun- 
icerar 
företag 
tillräckligt 
samhällsan
svar? 

#C Jag är lite cynisk, men jag tänker att 
företag vill lyfta fram det som de gör bra. 
Det är inte som att de visar ”här är våra 
siffror på hur mycket utsläpp det krävs för 
att du ska få på 400 gram kaffe” 

Företag vill framhäva 
sig själva som duktiga 
 
Företag visar inte viss 
statistik 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 
 
 

Skepticism 

 

20 #C Det är samma sak det med 
miljömärkningar. De sätter ju 
miljömärkningarna där, men det är inte som 
att de förklarar vad de betyder. 

Miljömärkningarna 
saknar förklaring 
 
Miljömärkningarna 
otydliga 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 
 
Okunskap 

Skepticism 
 
 
 
Okunskap 

21 #A I restaurangvärlden t.ex. har det varit 
jättelänge, om du har en michelinstjärna då 
är det bra, det är som allmän vetskap att då 
är det bra, det är accepterat. Något liknande 
borde införas i miljömärkning att man har 
någon typ av märkning som vi vet är bra. 

En allmän accepterad 
miljömärkning borde 
införas 

Okunskap Okunskap 

22 #M Jag tänker att det är svårt för att 
någonting kan vara miljövänligt på olika 
sätt. Något kan vara miljövänligt för att den 
inte är besprutad, men å ena sidan har den 
skeppats över hela jorden. Att det är olika 
faktorer som blandas in. 
 

Produkter kan vara 
miljövänligt på olika 
sätt 

Märkning 
relativt 

Medvetenhet 

23 #A Men om man har ganska tydliga kriterier 
för vad den märkningen skulle innebära? 
[Till föregående talare] 

Tydliga kriterier 
behövs kring 
miljömärkning 

Okunskap Okunskap 

24 #C Jag tycker det är företagen, absolut [om 
var kommunikationen kring samhällsansvar 
ska komma ifrån]. 

Det är företagens 
ansvar att 
kommunikation kring 
CSR är tydlig 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 

Skepticism 

25 #C [...] sen tycker jag också som konsument 
att man kollar upp saker. Det går inte att helt 
avsäga ansvaret från konsumenten. 

Konsumenten har 
ansvar att läsa på kring 
CSR 

Ansvar 
konsument 

Ansvars- 
tagande 

26 #M Det är svårt det där, jag känner inte att 
jag tillräcklig koll på vad som sker på en 

Kunskap om 
kaffeverksamheten 

Okunskap Okunskap 
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kaffeodling. (odling) saknas 

27 #J Jag har också hört någon prata om det där 
med fairtrade, när det kommer till kaffe, att 
det inte är så bra egentligen. Det är bra för 
de bönderna som är med där, men de utanför 
har svårt att sälja sitt kaffe för att de inte är 
med. 

Skepticism kring 
fairtrade  

Skeptisk till 
CSR 
 

Skepticism 

28 #E Vi i väst, när vi ska prata miljö, vilket vi 
borde göra och är jättebra, så är det ofta att 
vi ska gå in i andra länder och vara ”såhär 
ska ni sköta er produktion av kaffe”. Utifrån 
våra mått. [...] men det påverkar ju också 
negativt de människor som bor där. 

Västvärlden bestämmer 
över andra länder vilket 
påverkar kaffebönderna 
negativt 

Negativ till 
CSR 

Skepticism 

29 #A Det är nog något som har gjort att jag 
inte har tittat på märkningarna, därför att det 
i en synvinkel kanske är bra men så visar det 
sig att de som vinner på det här... De 
bönderna som inte är med på det här blir 
utsatta istället. De sociala implikationerna 
blir ändå negativa. 

Skepticism kring 
märkningar 
 
CSR får negativa 
konsekvenser för 
kaffebönderna 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 

Skepticism 

30 #J Generellt, kaffeföretagen och de flesta 
företagen, vill ju tjäna pengar. Man startar 
väl ett kaffeföretag för att tjäna pengar, inte 
för att rädda miljön. 

Kaffeföretag vill tjäna 
pengar 
 
Kaffeföretags drivs av 
ekonomiska aspekter, 
inte miljövänliga 

Företag vill 
tjäna pengar 
 
 

Medvetenhet 

31 #E [...] om du tycker att miljön är viktig och 
så tänker du: mitt sätt att hjälpa miljön är att 
starta ett företag som säljer kaffe som jag 
ska marknadsföra som bra för miljön. Det 
finns då andra sätt att åtgärda miljöproblem. 

Skepticism av 
kommunikation kring 
CSR 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 

Skepticism 

32 #M Det ser bra ut på pappret men vad gör de 
[företagen] egentligen? 

Oklarheter kring 
företagens 
ansvarstagande 

Skeptisk till 
CSR-
kommunikatio
n 

Skepticism 

33 - Om 
dom inte 
lever upp 
till era 
förväntnin
gar? 

#E Jag skulle nog inte bli så förvånad, men 
och jag vet inte heller om jag skulle sluta 
köpa det. För eller jag vet inte, man kanske 
borde göra det. Men jag vet inte, dom flesta 
företag har ju brister ändå. 

Har inte högt 
förtroende för företaget 
 
De flesta företag har 
dock brister 

Lågt 
förtroende för 
företag 

Skepticism 

34 #J Ja alltså, jag skulle nog sluta köpa det [...] 
men det är inte så att jag aktivt skulle gå runt 
och försöka få folk att inte köpa kaffet. 

Skulle sluta köpa kaffet 
pga förtroendebrist 

Medveten 
aktiv handling 

Medvetenhet 

35 #C Men i min kaffevärld finns det ganska få 
kaffesorter som finns i det flesta affärer som 
jag skulle tänka mig att köpa [...] Jag skulle 

Få valmöjligheter på 
kaffemarkanden 
 

Medveten 
aktiv handling 

Medvetenhet 
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kanske bara sluta dricka kaffe egentligen. 
Eller jag skulle nog kanske sluta köpa hem 
till mig själv. 

Skulle sluta dricka 
kaffe pga 
förtroendebrist 

36 #M det är lätt för mig att sitta och säga, “nej 
men jag skulle sluta köpa”. Men jag tror att 
när jag väl står där och har så här, ekonomin 
är lite sådär, då tror jag liksom inte att jag 
skulle bry mig så mycket 

Skulle troligtvis inte 
sluta köpa kaffe pga 
företroendebrist 
 
Ekonomiska aspekten 

Ej aktiv 
handling 
 
Ekonomisk 
aspekt 

Medvetenhet 
 
 
Ekonomisk 
aspekt 

37 #A Det är samma för mig.  Jag menar jag 
går ju på CSN, men jag kanske tror sen när 
jag har lite mer i inkomst. Då jävlar ska jag 
köpa ekologiskt 

Ekonomiska 
förutsättningar är 
avgörande för 
konsumtion av 
ekologiska varor 

Ekonomisk 
aspekt 

Medvetenhet 
 
Ekonomiska 
aspekt 

38 #J [...] skulle jag ta den det är 50% rabatt på 
inte har några stämplar. [...] Men asså då 
köper jag det som är billigare. 

Skulle tagit den 
billigare varan jämfört 
med en CSR-produkt 

Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

 

39 #C Vi har vår kaffesort hemma och vi eller 
min pojkvän köper när han ser att det är 
extrapris på den sorten. 

Är trogen till en och 
samma kaffesort 

Medveten aktiv 
handling 
 
Ekonomisk 
aspekt 

Medvetenhet 
 
 
Eknomisk 
aspekt 

40 #E Jag är nog också ganska medveten om att 
det inte gör ingen skillnad om jag köper det 
här eller det här. Det spelar det nog ingen 
roll egentligen för miljön. Men för mig för 
att må bättre för stunden kanske. 

Miljövänliga produkter 
gör inte skillnad för 
miljön 

Skeptisk till 
CSR 

Skepticism 

41 #J Man känner sig lite bättre när man köper 
ekologiska grejer. 

Välmående för 
konsumenten vid 
konsumtion av 
ekologiska varor 

Egoism Medvetenhet 

42 #E Det är inte som att jag tänker: nu hjälper 
jag miljön. 

Konsumtion hjälper 
inte miljön 

Skeptisk till 
CSR 

Skepticism 

43 #J Det kanske är egoistiskt egentligen, man 
köper det för att känna sig bra själv. 

Egoistiska skäl 
motiverar 
konsumenten 

Egoism Medvetenhet 

44  #C Det är det jag tänker att de vill säga, 
genom att konsumera hjälper du miljön när 
det egentligen är tvärtom. 

Konsumtion hjälper 
inte miljön 

Skeptisk till 
CSR 

Skepticism 

45 Om ni 
om 10 år 
har mycket 
bättre 
ekonomi 
och kan 
välja och 

#J Generellt, det kommer låta jättekonstigt 
men jag tänker ju dyrare ju bättre kvalité. 

Dyrare varor har bättre 
kvalité 

Bortfall Bortfall 
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vraka 
bland 
kaffehyllan. 
Hur skulle 
ni resonera 
då? 

46 #A Om produkter är dyrare då är den mer 
hantverksmässigt framtagen [...] Som du 
säger, om det är högre pris då tror man att 
det är mer effort i det. 

Dyrare varor har ett 
hantverk bakom 

Bortfall Bortfall 

47 #M Nä, men då hade jag väl letat ekologiska 
bönor. Antar jag. 

Hade köpt ekologiskt 
om konsumenten hade 
ekonomiska 
förutsättningar 

Ekonomiska 
aspekter 

Ekonomisk 
aspekt 

48 #C Om man köper bönor finns det ofta 
möjlighet att köpa småskaliga bönder. Det är 
också en sak man vill uppmuntra. 

Vill uppmuntra 
småskaliga bönder 

Positiv till CSR Positiv till 
CSR 

49  #A Det låter så otroligt korkat, men jag 
tänker nog ofta att kaffe är från Sverige. Jag 
tänker inte på vart bönerna kommer ifrån. 
Vilket är idiotiskt liksom. [...] Det känns 
som man bör vara lite mer inläst där. 

Tänker inte på kaffets 
produktion eller 
kaffebönderna 

Okunskap Okunskap 

50 #J Om jag skulle få reda på att det 
kaffeföretaget som jag köper av att har 
slavliknande förhållanden då skulle jag sluta 
köpa det. 

Vid slavliknande 
arbetsförhållanden 
skulle konsumenten 
sluta konsumera 

Medveten aktiv 
handling 

Medvetenhet 

51 #J [..] men skulle jag få veta att de har 
väldigt låga löner, att lönerna ligger i linje 
med övriga landets löner, då är det inte så 
snedvridet egentligen. Då är det mer 
snedvridet att vi är rika jämfört med dem. 

Om lönen låg i linje 
med övriga landets 
löner skulle 
konsumenten inte sluta 
konsumera 

Medveten aktiv 
handling 

Medvetenhet 

52 #A Det krävs nästan någon form av skandal 
för att man ska bojkotta någonting. Eller är 
det är explicita löften, som inte bara är ens 
egna förväntningar, utan har uttryckts av 
företaget, sen inte visar sig vara sanna. 

Krävs en skandal för 
att bojkotta ett företag 
 
En skandal gällande 
hur företaget har brutit 
utlovade löften 

Aktiv handling Medvetenhet 

53 #M En sån skandal, gällande 
arbetsförhållanden, skulle för min del väga 
tyngre än om de hade fifflat med sin 
miljömärkning. Om de säger typ att det är 
barn som har slavar fram mitt kaffe, då hade 
jag slutat köpa det. 

En skandal gällande 
arbetsförhållanden 
väger tyngre än 
skandal med miljö 
 
Skulle slutat köpa 
kaffe om barnarbete 
var inblandat 

Socialt 
viktigare än 
miljö 

Positiv till 
CSR 

54 #A Eller om det finns rasistisk segregering 
på plantagerna. 

Skulle slutat köpa 
kaffe om det fanns 

Socialt 
viktigare än 

Positiv till 
CSR 
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rasistisk koppling miljö  
 

55 - Av alla 
de sakerna 
ni har sagt, 
vad känns 
viktigast i 
deras 
ansvarstaga
nde? Om 
de nu gör 
det de säger 
att de gör? 

#E Jag tycker båda är en politisk fråga men 
jag tycker kanske miljön bör tas hand om 
utifrån politik och inte från företag. Eller 
företag också, men mer att de har direkt 
ansvar för sina anställda. 

Politiker bör behandla 
miljöaspekten 
 
 
Företag har ansvar 
över sina anställda 

Socialt 
viktigare än 
miljö 
 
 
Företag socialt 
ansvar 

Positiv till 
CSR 
 
 
 
Ansvars- 
tagande 

56 #J  Jag tänker att det går lite hand i hand. 
Skulle jag se nån med alla stämplar, så 
jättebra, då skulle jag också tänka att de har 
bra arbetsförhållanden. Om det är 
superekologisk, det här är bra kaffe, då 
skulle jag direkt tänka att de tar hand om 
sina anställda också. 

Miljö- och sociala 
aspekter har ett 
samspel 

Miljö och 
socialt 
samspelar 

Positiv till 
CSR 

57 #A Det säger något om grundtänket i 
företaget. Det kan jag hålla med om. 

Ett miljötänk 
signalerar företagets 
grundvärderingar  

Miljö och 
socialt 
samspelar 

Positiv till 
CSR 

58 #M Det är väl det man inser nu, när man 
börjar snacka, att man inte är så insatt som 
man borde vara. 

Saknar information 
kring 
kaffeverksamheten 

Okunskap Okunskap 

 
 

Bilaga 3. Kodschema fokusgruppsintervju 2 
 

Numrering Citat Kod Kategori Tema 

1-Hur ser ni 
på att 
företag tar 
samhällsans
var? 

#A Jätteviktigt, man förväntar sig nog att 
alla företag ska ta samhällsansvar. Om man 
dedikerar väldigt mycket pengar till såna 
projekt kanske det inte ger så mycket, men 
det blir desto värre om det går åt pipan. 

CSR är viktigt 
 
CSR ger kanske inte 
resultat, men behövs 
om något dåligt händer 
företaget. 

CSR viktigt 
 
Skeptisk till 
CSR 

Positiv till 
CSR 
 
Skepticism  

2 #C Det är jätteviktigt. Och sen beror det väl 
på, om något heter ekologiskt så vet inte 
riktigt jag ibland vad det innebär att det är 
ekologiskt. Utan det låter bara bra. Men jag 
vet ju fortfarande inte om företagen tar ett 
samhällsansvar egentligen. Då jag inte vet 
100 procent vad det [ekologiskt] innebär. 

CSR är viktigt 
 
Vet inte vad ekologiskt 
innebär 
 
Vet inte om företag 
sysslar med CSR 

CSR viktigt 
 
 
Okunskap 
 
 
Okunskap 

Positiv till 
CSR 
 
Okunskap 
 
 
Okunskap 

3 #H Jag tänker samma sak att det är 
jätteviktigt. Det är svårt att se det som något 
dåligt. 

CSR är viktigt 
 
Ser inga negativa 

CSR viktigt 
 
 

Positiv till 
CSR 
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aspekter Positiv till CSR Positiv till 
CSR 

4 #F Men det är som när man köper kläder. 
Jag kollar inte egentligen vem som har gjort 
den. 

Kollar sällan vilka som 
står bakom 
produktionen 

Ointresse Okunskap 

5 A# Ja man tänker ju generellt det som man 
köper kommer [...] från Kambodja, 
Vietnam, Colombia eller Venezuela eller 
vad det nu är. [...] Det är generellt folk som 
är i ganska utsatta situationer. [...] Då tycker 
jag det är jätteviktigt att man tar ett ansvar. 
Och sen är ju då frågan om man faktiskt 
agerar på det sättet.  

CSR är viktigt 
 
Skeptisk till om 
företaget gör vad de 
utlovar 

CSR viktigt 
 
Skeptisk till 
CSR 

Positiv till 
CSR 
 
Skepticism 

6 #C Sen tycker jag att det är jättestor skillnad 
på att köpa mat och t.ex. kläder. Om du står 
vid en mathylla till exempel här icke-
ekologiskt och här är ekologiskt. Men 
kläder, som Zara har ju inte någon ekologisk 
sektion utan då blir man lite latare och köper 
bara det.  

Om det inte är tydlig 
kommunikation kring 
CSR blir konsumenten 
lat 

Kommunikatio
n kring CSR 
krävs 

Positiv till 
CSR  

7 #V Olika typer av samhällsansvar. För när 
jag tänker på företag med samhällsansvar då 
tänker inte jag i första hand på ekologiskt 
ansvar. För det är ju mer naturansvar. Och 
det är ju också jätteviktigt. Men när jag 
tänker på samhällsansvar tänker jag mer på 
löner, schyssta produktionskedjor och sånt.  

Kopplar samhällsansvar 
till sociala aspekter 

Miljö och 
socialt 
samspelar 

Positiv till 
CSR 

8 - Socialt 
eller miljö- 
mässigt? 

#H Jag skulle nog säga att båda är lika 
viktiga, för att det är olika saker. Men båda 
är lika viktiga.  
 

Både miljö- och sociala 
aspekter är lika viktiga 

Miljö och 
socialt 
samspelar 

Positiv till 
CSR 

9 #A Jag håller med, men där man kanske gör 
mest skillnad som konsument eller det 
kanske ger mest direkt effekt på den sociala 
sidan. Miljöansvar är minst lika viktigt, men 
med det är mer ett globalt problem än ett 
lokalt problem. 
 

Sociala aspekter ger 
direkt effekt jämfört 
med miljömässiga 
 
Miljöansvar är ett 
globalt problem 

Socialt 
viktigare 

Positiv till 
CSR 

10 #C Ja verkligen, jag håller helt med dig där 
om att det är mer ett globalt än lokalt 
problem. 
 

Miljöansvar är ett 
globalt problem 

Socialt 
viktigare 

Positiv till 
CSR 

11- Komm- 
unicerar 
företag 
tillräckligt? 

#V [Företagen] Dem är duktiga på att göra 
det om dem gör det. Dem är ju såklart inte 
tydligt om dem inte gör det. Eller i alla fall 
om dem säger att dem gör det. Men vet ju 
inte riktigt helt vad som händer.  

Skepticism kring 
företags 
kommunikation av 
CSR  
 
 

Skeptisk kring 
CSR- 
kommunikation 

Skepticism 
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12 #C Det känns ju som att det blivit lite 
trendigt [...] Företagen kan locka fler kunder 
för att det är trendigt och då kommer fler 
handla hos dom. Men generellt så tycker jag 
inte att företag tar tillräckligt mycket 
samhällsansvar.  
 

CSR är trendigt 
 
Företaget tar inte 
tillräckligt mycket 
ansvar 

CSR trend 
 
Företag tar inte 
tillräckligt med 
ansvar 

Medvetenhet 
 
Skepticism 

13 #A Förut gick vissa företag i bräschen för 
det och tog väldigt mycket ansvar och så 
fort man gick på en mina så fick man 
väldigt mycket skit för det. [...] Så jag tror 
många gör det lite dolt för att skydda sig 
själva. 

Företag är lågmälda 
med deras ansvar pga 
tidigare kritik från 
samhället 

Ändring i CSR- 
kommunikation  

Medvetenhet 

14 #F Nej, det tycker jag inte egentligen, jag 
tror att man egentligen förväntar sig att dom 
ska ta det ansvaret. Att alla ska göra det. 
Men jag tycker inte dom är jättetydliga.  

Företag är inte tydliga 
nog med sin 
kommunikation av 
CSR 

Negativ till 
CSR- 
kommunikation 

Skepticism 

15 - Varför 
engagerar 
sig 
företagen? 

#H Jag tror att det är för att till exempel 
journalister har tag fram såna här frågor 
mer. Och då tvingas företagen att rätta sig 
efter det och ta ett ansvar.  

Medier tvingar företag 
att ta ansvar 

Medier 
påverkar 
företag 

Medvetenhet 

16 #A Företag måste tjäna pengar och gör du 
inte det har du inget företag. [...] Det kostar 
pengar att engagera sig, men om man tjänar 
på det är det värt. Man gör det ju för ett 
vinstintresse.  

Företag vill tjäna 
pengar 
 
Företag engagerar sig 
pga egen vinning 

Företag vill 
tjäna pengar 
 
Företag vill 
tjäna pengar 

Medvetenhet 

17 #C Det är läskigt för företag att tabba sig 
[...]. Man vill ju gå med vinst, men ändå stå 
för det man säljer.  
 

Företag vill gå med 
vinst 

Företag vill 
tjäna pengar 

Medvetenhet 

18 #F Jag känner nog mycket att det är för att 
locka. Där jag jobbar skriver man ut stort att 
dom bara numera säljer ekologiska bananer 
och det tror jag är för att locka kunder.  

Företag använder CSR 
som marknadsföring 

Företag vill 
tjäna pengar 

Medvetenhet 

 

19 #A Jag tänkte att man säger att det är viktigt 
med fairtrade till exempel och gynna de 
företag och produkter som gör bra. Men 
samtidigt tänkte jag lite självkritiskt nu att 
jag tror inte att jag är så bra. 

Köper inte fairtrade 
produkter 
 
Viktigt med märkningar 

Medveten ej 
aktiv handling 

Medvetenhet 
Skepticism  

20 #H Jag tror att när man står i en butik så 
väljer man ju också beroende på vad det 
kostar för en viss vara. Det är en viktig 
aspekt. 

Kostnad är en 
avgörande aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

21 - 
Exempel 
med dyrare 

#A Hur mycket dyrare? [Angående om man 
väljer ett dyrare kaffe med samhällsansvar 
eller ett billigare utan] 

Kostnad är en 
avgörande aspekt  

Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 
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kaffe och 
mindre dyrt 
kaffe. 

22 #F Ja exakt, det spelar ju roll! Kostnad är en 
avgörande aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

23 #C Vi köper alltid [kaffe] på extrapris om 
jag ska vara ärlig. 

Köper kaffe på extrapris Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

24 #H Nej jag måste nog vara ärlig och säga 
att jag går till det billigare. Bara för att jag 
tänker inte på processen bakom. [...] Vilka 
som gjort kaffet, malt det, hela processen 
bakom tänker jag inte på, vilket kanske är 
dumt. 

Kostnad är en 
avgörande aspekt 
 
Okunskap kring 
kaffeverksamheten 

Ekonomisk 
aspekt 
 
Okunskap 

Ekonomisk 
aspekt 
 
Okunskap 

25 #H Men när det till exempel kommer till 
ägg tänker jag mer på “hur mår hönsen?” 
Mår dom bra mår dom dåligt, då tar jag 
faktiskt från frigående höns. 

Bryr sig mer om höns 
än kaffebönder 

Ointresse Okunskap 

26 #A Jag förväntar mig nog att typ ICA som 
jag handlar på tar ett ansvar gentemot de 
företag de köper in sina varor ifrån. [...] Jag 
tror ändå att rätt många företag tar ansvar 
ändå för samhället och när det då kommer 
till kritan och jag står där och ska välja 
kaffe tar jag nog det billigaste för att jag 
tänker att dom inte är så dåliga. 

Förväntar sig som 
konsument att företaget 
tar ansvar  
 
Konsument väljer därför 
billigare kaffet 

Företag tar 
ansvar 
 
 
Ekonomisk 
aspekt 

Ansvars- 
tagande 
 
 
Ekonomisk 
aspekt 

27 #H Men det är så svårt att veta med företag. 
För att det gick en dokumentär på SVT om 
hårförlängning där dom granskade 
processen bakom. [...] lurade företaget de 
som skänkte håret och så kallade man det 
fairtrade. Tänker att det kan vara samma 
med kaffeföretag. 

Skeptisk till fairtrade 
och CSR 

Skeptisk till 
CSR 

Skepticism 

28 - 
Loggorna 
som kaffe- 
företagen 
använder 
sig av? 

# C Jag vet inte om jag har tillräckligt med 
koll på vad alla olika loggor betyder. Om 
någon skulle fråga mig vet jag inte vad 
allting står för riktigt. 

Saknar kunskap kring 
märkningar 

Okunskap Okunskap 

29 #F Jag tänker nog att om jag ska storhandla 
och kolla på om alla produkter och deras 
loggor och reflektera över om de stämmer 
eller inte kommer det ju ta 100 år att 
handla. Det är ju samma som att kolla 
ingredienserna [på varje förpackning].  

Tar lång tid att 
kontrollera alla 
märkningens innebörd 

Ointresse Okunskap 

30 #V Jag tänker nog att om det står fairtrade 
på kaffeprodukterna måste dom ju vara det. 
Annars är dom ju lagligt jättedumma. [...] 

Saknar kunskap kring  
fairtrade-märkningar 
 

Ointresse 
 
 

Okunskap 
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För nu vet jag inte helt heller vad fairtrade 
betyder. Säkert något med att dom inte ska 
ha slavlöner, men jag tänker att de kan luras 
ändå. Något kan vara fairtrade och 
arbetarna för bra löner men så blir dom 
nedsprutade av giftregn i odlingen. Eller det 
kan vara ekologiskt och så får arbetarna 
dålig lön. Så jag tror absolut att något som 
är krav eller fairtrade fyller kriterierna för 
det. Men att de ändå inte behöver vara 
superbra.    

Har förtroende för 
fairtrade-märkningar  
 
Märkningar är relativt. 
Företag kan vara bra på 
en fairtrade-sak, men 
mindre bra på en annan.  
 
 
 

Positiv till 
CSR- 
kommunikation 
Märkning 
relativt 

Positiv till 
CSR 
 
Medvetenhet 

31 - Kaffe- 
företag 
lever inte 
upp till era 
förvänt- 
ningar? 

#A Jag tror jag skulle sluta köpa det kaffet. 
För det finns så många kaffemärken att 
välja på. Utan problem. För att en mörkrost 
är en mörkrost, så länge det inte är Zoegas. 
 

Skulle sluta köpa kaffet 
som inte uppfyller 
förväntningar 
Finns så många 
alternativa kaffemärken 
att välja på. 

Medveten aktiv 
handling 

Medvetenhet 

32 #C Jag tänker nog att jag under en tid skulle 
sluta köpa kaffet, när det väl kommer fram. 
Men sen går det ett tag och diskussion avtar 
och kritiken försvinner för att ingen pratar 
om det längre. Då kan jag nog bli lite 
bekväm av mig. 

Hade slutat köpt kaffet 
till en början men hade 
sen börjat köpa kaffet 
igen 

Medveten ej 
aktiv handling 

Medvetenhet 

33 #F Jag tror nog jag hade skippat det för att 
inte andra ska döma mig att jag köpt det 
kaffet. 

Hade slutat köpa kaffet 
pga vill inte bli dömd 

Medveten aktiv 
handling 

Medvetenhet 

34 #V Jag tror det beror på hur mycket val 
man har. [...] någon rapport som kom för ett 
tag sedan som visade att alla grafikkort 
hade ett visst mineral som bara finns i 
elfenbenskusten. Där det varit krig om just 
detta. Och ska jag välja att skippa det så kan 
jag inte ha mobiltelefoner eller datorer eller 
nåt.  

Konsumerande beror på 
vilka valmöjligheter 
som finns 

Konsumentstöd 
beroende på 
valmöjligheter/
alternativ 

Medvetenhet 

35 #V Så om det bara finns en sorts kaffe och 
det visar sig att det kaffet har dåliga 
arbetsförhållanden. Då skulle det vara svårt 
att undvika det.  

Valmöjligheter är 
relevant   

Konsumentstöd 
beroende på 
valmöjligheter/
alternativ 

Medvetenhet 

36 #A Absolut så har inte företagen samma 
makt och kan inte bete sig dåligt. Då ryker 
man nog ganska snabbt. I 
kaffesammanhang skulle jag nog slutat 
köpa kaffet. 

Skulle slutat köpa kaffet 
om det inte uppfyllde 
förväntningarna 

Medveten aktiv 
handling 

Medvetenhet 

37 - Stor 
prisskillnad 
mellan två 
kaffesorter. 

#F Ja den är svår i och med att jag är 
student.  

Ekonomiska aspekter är 
relevanta 

Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

38 #C Ja nu blev det svårt!  Ekonomiska aspekter är Ekonomisk Ekonomisk 
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relevanta aspekt aspekt 

 

39 #V Jag tänker nog att det beror mycket på 
vad de gjort. Om de betalat lite lön i land 
där medellönen är typ lika låg eller om de 
tar krigsfångar och tvingar dom att jobba i 
varuhus. Det beror lite på vad det är. Så det 
är svårt att mäta. 

Det är relevant om 
lönen är låg i relation 
till övriga landets löner  

Medveten Medvetenhet 

40 #C Jag tror nog att om det finns fler 
valmöjligheter tar man nog och slutar att 
köpa den kritiserade produkten. Men att 
man kanske går tillbaka rätt snabbt. 

Skulle sluta köpa kaffet 
om valmöjligheter 
finns 
 
Kan börja köpa det 
kritiserad kaffet igen 

Medveten aktiv 
handling 
 
 
Medveten ej 
aktiv handling 

Medvetenhet 
 
 
 
Medvetenhet 

41 - Om 10 
år med 
mycket 
bättre 
ekonomi. 

# F Det ser jag när jag jobbar [i matbutik], 
många äldre, föräldrar och så frågar efter 
ekologiskt. Det är inte många studenter som 
gör det. Och det måste ha att göra med 
ekonomin. 

Ekonomiska aspekter 
är relevanta 

Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

42 #C För mig 100 procent ja att jag kommer 
handla annorlunda när jag har bättre 
ekonomi. Det tror jag verkligen när man 
inte behöver kolla på priserna på samma 
sätt om 10 år. 

Ekonomiska aspekter 
är relevanta 

Ekonomisk 
aspekt 

Ekonomisk 
aspekt 

43 #H Jag måste ju säga, för jag är inte 
student, att jag tänker inte så. Jag borde ju 
tänka på det men jag gör inte det. 

Ekonomiska aspekter 
är inte av relevans 

Ekonomisk 
aspekt EJ av 
relevans 

Ekonomisk 
aspekt 

44 #V För mig är det inte en ekonomisk fråga, 
om det är något jag spenderar pengar på är 
det mat. För mig är det mer en okunskap 
eller ointresse eller kanske mer, jag går inte 
aktivt och letar ekologiskt. 

Ekonomiska aspekter 
är inte av relevans 
 
Okunskap kring CSR 
 
Ointresse i CSR 

Ekonomisk 
aspekt EJ av 
relevans 
Okunskap 
 
Ointresse 

Ekonomisk 
aspekt 
 
Okunskap 
 
Ointresse 

45 #C Och jag tycker det spelar in jättemycket 
att det finns val. Om det finns två olika 
kaffepaket bredvid varandra, där den ena är 
sämre och billigare eller bättre och dyrare, 
så skulle jag om 10 år välja den dyrare. 
Men finns det färre alternativ är man nog 
latare.  

Valmöjligheter är av 
relevans 
 
Ekonomiska aspekter 
är av relevans 

Konsumentstöd 
beroende på 
valmöjligheter/a
lternativ 
 
Ekonomisk 
aspekt 

Medvetenhet 
 
 
 
 
Ekonomisk 
aspekt 

46 #A [...] tror jag inte att jag kommer handla 
mer fairtrade eller rättvisemärkt om 10 år 
om inte jag vet bättre. Jag är för outbildad 
på ämnet. [...] På pappret kanske jag vet 
vilka rättigheter som dom vill upprätthålla 
för arbetare och liknande. Men jag ser ju 
inte det på butiksgolvet. Det blir mer att 
man botar sitt dåliga samvete för att det 

Okunskap kring CSR 
 
Bristande 
kommunikation kring 
CSR 
 
Egoistiska skäl som 
motiverar 

Okunskap 
 
Skeptisk till 
CSR 
 
 
Egoism 

Okunskap 
 
Skepticism 
 
 
 
Medvetenhet 
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sitter en grönblå logga på kaffepaketet. konsumerandet 

47 #F Jag tror dock kaffeföretagen blivit bättre 
på det. Du vet inte var pengarna går, men 
det känns som som att man följer upp mer 
nu och kontrollerar och om nu pratade vi 
om 10 år. 

Kontrollen av CSR har 
blivit bättre 

Positiv till CSR Positiv till 
CSR 

48 - Kaffe- 
företaget 
eller kon- 
sumenten 
som borde 
kommun- 
icera? 

#A Det är upp till var och en att styra sina 
val. För den kaffebönan med minst 
påverkan är den du aldrig köper. Hade man 
inte köpt kaffe hade inte någon koldioxid 
släpps ut. Så det börjar med konsumenten. 
Sen underlättar det om företagen utbildar 
mig i varför jag borde köpa ett visst kaffe. 

Det ligger ansvar på 
konsumenten  
 
Det ligger ansvar på 
företagen att utbilda 
konsumenten 

Ansvar 
konsument 
 
Ansvar företag 

Ansvars- 
tagande 

49 #C Om man tänker för oss i Sverige ligger 
det på oss. Men jag tycker att andra 
områden där människor inte har samma 
möjligheter att välja då ligger ansvaret hos 
någon högre upp. Det beror på vilket 
perspektiv man ser det ifrån.  

I Sverige ligger 
ansvaret på 
konsumenten 
 
I andra länder ligger 
ansvaret högre upp 

Ansvar 
beroende på var 

Ansvars- 
tagande 

50 #A Ja vi tittar på det från två olika håll. För 
det är som du säger, om det är någon som 
inte kan köpa eller reda på dom här grejerna 
måste kaffeföretagen eller statligt gå in. 
Men som konsument här borde jag veta vad 
jag handlar.  

I vissa fall är det 
företagens ansvar 
 
Det ligger ansvar hos 
konsumenten 

Ansvar 
konsument 
 
Ansvar företag 

Ansvars- 
tagande 

51 #V [Angående en chokladbit på bordet] Står 
det läs mer om cocoa life på vår hemsida. 
Så det verkar vara deras egna märkning. 
Och då känns det som att dom kan skriva 
vad som helst. Märken är bra, men hur vet 
vi vad de betyder? 

Märkning är bra 
 
Saknar kunskap om 
märkningen 
 
Skepticism till 
märkningar 

Positiv till 
CSR- 
kommunikation 
 
Okunskap 
 
Skeptisk till 
CSR 
kommunikation 

Positiv till 
CSR 
 
 
Okunskap 
 
Skepticism 

52 #A Men lite grann det som kommer med 
alla certifieringsorgan och kvalitetsstämplar 
som vi pratat om. Dom ligger egentligen 
utanför. Man köper väl sig mer eller mindre 
en stämpel. Är det ett samhällsansvar eller 
har vi gjort det bara för att få stämpel? Så 
var går gränsen för samhällsansvar och 
marknadsföring?    

Svår gräns mellan CSR 
och marknadsföring 

Skeptisk till 
CSR 

Skepticism 

53 - 
Motiverar 
era förvänt- 
ningar på 
kaffe- 
företagen 
om 

#V Mina förväntningar är ju att det ska följa 
lagen, egentligen. Och jag tror att om 
kaffeföretagen gör saker utöver det så 
kommer dom visa det. Så det som motiverar 
mina förväntningar är nog lagstiftningen. 
Vilket jag kan väldigt lite om egentligen.   

Förväntningar 
motiveras av 
lagstiftning 

Bortfall Bortfall 
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samhälls- 
ansvar? 

 
Arbetsfördelning 

Författarna har tillsammans skapat och genomfört uppsatsen med en jämnfördelad 

arbetsfördelning samt insamling av empiri och analys av material. Vissa delar i uppsatsen är 

uppdelade bland skribenterna för att underlätta själva författandet, men varje kapitel är sedan 

korrekturläst och godkänt av respektive författare. Den tydligaste uppdelning som gjordes var 

under genomförande av fokusgruppsintervjuerna. Båda var närvarade, men en tillgavs 

moderatorrollen och en observatörsrollen, vilket gällde för båda intervjuerna. 

 

Pressrelease 
Unga konsumenters attityder till kaffeproducenters hållbara verksamhet 
 

Är du en kaffedrickare tillhörande Generation Y? Då kan du mycket väl ha ett kritiskt 

öga och utvecklat valstrategier för hur du tar dig an dagens ständiga informationsflöde. 

Troligtvis tycker du även miljöförstöring och fattigdom är ett aktuellt samhällsproblem. 

Hållbar verksamhet är något många kaffeproducenter arbetar med, men en viktig 

aspekt att ta hänsyn till är unga konsumenters åsikter och attityder till samhällsansvar 

och dess kommunikationen. 

 

Studenter vid Uppsala Universitet vid institutionen för informatik och media med inriktning 

kommunikation har i sin kandidatuppsats undersökt unga konsumenters attityder kring hållbar 

verksamhet och dess kommunikation. Studien har använt sig av två kvalitativa metoder, 

dokumentanalys och fokusgruppsintervjuer. Analysen har grundats på både kommunikation 

från en specifik kaffeproducents hemsida och attityder från två fokusgruppsintervjuer med 

unga konsumenter. Resultatet av studien har visat att unga konsumenter är positivt inställda 

till fenomenet att organisationer driver hållbara verksamheter, men är kritiska och påvisar 

skepticism till kommunikationen av den hållbara verksamheten. Flertalet unga konsumenter 

visade på okunskap på vad olika märkningar som “KRAV” och “Fairtrade” egentligen 

betyder. De unga konsumenterna var även skeptiska till om kaffeproducenterna faktiskt 

genomförde vad de utlovade. Studien visade även att de unga konsumenterna visade 
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förståelse att kaffeproducenter behövde gå med vinst för att existera på marknaden, men 

visade visst missnöje över att organisationer själva gynnas av sin hållbara verksamhet. 

 

Resultaten som framkom i studien kan användas till framtida forskning för att undersöka 

anledningarna varför unga konsumenter är okunniga inom märkningar rörande hållbar 

verksamhet och hur ointresset kan åtgärdas. 
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