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Abstrakt
Titel: CSR, mer än bara miljöfrågor - En kvalitativ studie om hur individer resonerar kring
CSR och social hållbarhetskommunikation.
Författare: Adam Gårdsmed och Philip Jönsson
Handledare: Malin Hallén
Examinator: Ronny Severinsson
Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Medie- och kommunikationsvetenskap
Termin: VT-17
Antal ord: 19350
Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med fördjupad kunskap om hur individer, i egenskap av
potentiella konsumenter, resonerar kring CSR-begreppet och kommunikationen av detsamma.
Uppsatsen syftar till att fokusera på de aspekter inom CSR som rör social hållbarhet, samt att
uttolka eventuella mönster utifrån två olika generationers resonemang.
Frågeställningar:
-

Hur beskriver individer företags initiativtagande gällande social hållbarhet?

-

Hur resonerar individer kring CSR och social hållbarhet och hur kan detta förstås i
relation till företaget Åhléns kommunikation?

-

Vilka mönster och skillnader kan uttolkas utifrån två olika generationers resonemang
gällande företags CSR-arbete och Åhléns kommunicerande av social hållbarhet?

Metod och material: Kvalitativ studie med fyra fokusgruppsintervjuer.
Huvudresultat: Deltagarna resonerade kring att kommunikationen av CSR och social
hållbarhet är en samhällstrend och att det grundas i företags självcentrerade motiv, dock
påvisades acceptans mot motiven. Den äldre generationen tenderade att uppleva aspekter av
mångfaldsbegreppet i hållbarhetskommunikation som provocerande.
Nyckelord: CSR, kommunikation, social hållbarhet, Åhléns.
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1. Inledning
Den 29:e november år 2016 lade varuhuskedjan Åhléns upp en bild på sin Facebook-sida
föreställande en mörkhyad pojke klädd till lucia. Bilden som var en del i en reklamkampanj
gav upphov till starka reaktioner och det dröjde inte länge förrän kommentarsfältet på sidan
fylldes av inlägg av tydlig rasistisk karaktär.1 Även om den hatstorm som bilden piskade upp
så småningom kom att översköljas av en våg av kärlek från olika håll, så valde Åhléns, efter
vädjan från pojkens familj, att ta bort bilden från Facebook-sidan. Samtidigt uttryckte Åhléns
att de kommer fortsätta att göra liknande ställningstaganden i framtiden.2 Ur denna händelse
väcktes ett intresse hos oss för huruvida Åhléns genom bland annat sina reklamkampanjer tar
ställning för ett samhälle byggt på mångfald och jämlikhet, och om detta kan ses som initiativ
som har koppling till begreppet Corporate Social Responsibility, eller CSR. Framförallt
gällande den del av CSR-begreppet som adresserar frågor om social hållbarhet. CSR är ett
relativt nytt fenomen som företag arbetar kring i allt högre utsträckning, och inbegriper
företags erkännande av ansvar för deras externa påverkan i samhället. Frågor inom CSR som
företag arbetar med är huvudsakligen knutna till miljö och arbetsvillkor, där det sistnämnda
kan kategoriseras inom social hållbarhet.3
Vid närmare undersökning upptäcktes att händelsen kring lucia-bilden finns representerad i
Åhléns hållbarhetsrapport från år 2016.4 Det faktum att reklambilden behandlas i
hållbarhetsrapporten tyder på att Åhléns själva erkänner den typen av kommunikation som en
viktig del i företagets CSR-arbete. I samma hållbarhetsrapport beskriver Åhléns att de arbetar
aktivt för att integrera nyanlända i det svenska samhället, genom att erbjuda praktikplatser på
företagets varuhus runt om i landet.5 Detta ger en indikation om att företaget bedriver
hållbarhetsarbete med ett socialt fokus. Budskap likt de som kommuniceras genom luciabilden är inte sällan förekommande i Åhléns kommunikation, deras reklamkampanjer har ofta
inslag av mångfalds- och jämlikhetsperspektiv.6 På sin hemsida skriver Åhléns att relationen
till kunderna är bland det viktigaste för företaget.7 Således kan man tänka sig att de är måna
om att budskapen som kommuniceras ut genom deras reklamkampanjer tas emot på ett
positivt sätt av potentiella konsumenter. Mot bakgrund av Åhléns reklamkampanjer ligger
intresset i den här uppsatsen i att undersöka hur individer, i egenskap av potentiella
konsumenter, resonerar kring den typen av social hållbarhets aspekter som visas upp i Åhléns
reklamkampanjer. Vidare undersöker uppsatsen hur individer resonerar generellt kring CSR
och kommunikationen av detsamma. De individer som uppsatsen undersöker består av
personer tillhörande två olika generationer. Detta för att kunna uttolka eventuella mönster och
skillnader i olika generationers resonemang kring den typ av CSR-kommunikation som
Åhléns ägnar sig åt i sina reklamkampanjer.
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2. Bakgrund
Följande avsnitt behandlar Åhléns som ett exempel på företag som arbetar med CSR och
social hållbarhet, och kommer att beskriva företaget och deras CSR-arbete, samt de sätt
genom vilka företaget kommunicerar ut arbetet på. Vidare ges även en förklaring av begrepp
som är centrala i uppsatsen.

2.1 Åhléns som organisation
Åhléns grundades år 1899 i Dalarna, och sedan dess har verksamheten etablerat sig som ett
av Sveriges mest kända varumärken.8 Företaget ägs av familj- och koncernbolaget Axel
Johnson som är hel- och delägare i flera europeiska företag, men har huvudsakligt fokus på
den nordiska marknaden.9 Åhléns är en varuhuskedja som har flertal varuhus runt om i
Sverige, vilka inriktar sig på ett brett sortiment och säljer allt från kläder till kosmetik. Åhléns
menar att de är ett “Varuhus för alla”, vilket åsyftar till deras breda sortiment, men fungerar
även som en värdegrund.10 Åhléns menar följande:
“Det handlar om ett medvetet ställningstagande, ett sätt att tänka som genomsyrar
allt vi gör. I våra rekryteringsprocesser jobbar vi med tydliga mål gällande
könsfördelning, genomsnittsålder och internationell bakgrund. Vi undviker
stereotyper och utmanar gärna gängse normer. Men allra främst märks det i
relationen till våra kunder”.11
Samhällsengagemang och ett medvetet ställningstagande är inget nytt initiativ inom Åhléns.
Verksamheten har sedan den grundades engagerat sig i bland annat uppbyggandet av en
kolonigård på Barnens Ö, donerat material för att lösa hygienproblem på landsbygden och
startat en stiftelse till förmån för barn med cerebral pares.12 Vidare in i 2000-talet har Åhléns
i högre utsträckning intresserat sig för miljöfrågor, vilket bland annat resulterade i att
verksamheten endast använder sig av miljöanpassade shoppingpåsar som består av
återvunnen plast, ostronskal och FCS-märkt papper.13
Bland Åhléns värdegrunder framträder förtroende hos kunder som ett centralt koncept.
Genom att lyssna på sina kunder, vara öppna för dialog och sedan agera på resultatet, menar
Åhléns att förtroende erhålls. Dock menar Åhléns att det är först när de själva gör medvetna
val, som de kan uppmuntra kunder att göra detsamma.14 Vad som även kan tolkas vara
medvetna val utav Åhléns går att lokalisera i företagsledningen och styrelsen.
Företagsledningen består av 10 positioner varav 7 positioner innehas av kvinnor, vidare
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består styrelsen av 7 medlemmar varav 3 kvinnor inklusive ordförandeposten.15
Könsfördelningen inom företagsledningen och styrelsen kan därmed tolkas som att Åhléns
strävar efter jämlikhet inom företaget.

2.2 Åhléns CSR-kommunikation
Likt många organisationer kommunicerar Åhléns i hög utsträckning sitt CSR- och
värdegrundsarbete via digitala plattformar, bestående av sociala medier och framförallt deras
hemsida. Åhléns CSR-kommunikation kännetecknas av en omfattande bredd inom området,
miljöfrågor, arbetsvillkor, jämlikhet och mångfald är påtagliga exempel. Deras hemsida har
en egen sektion där CSR-initiativ och resultat av detsamma redovisas i form av utvalda
produkter, tips, produktion, samarbeten, drift och rapporter.16 Flertalet företag utformar stora
delar av sin CSR-kommunikation gällande hållbarhetsfrågor inom miljö, Åhléns är inget
undantag. Företaget har utformat en guide riktad till kunder som heter “Bra val”, vilken
fungerar som en etikett på produkter som är ekologiskt framtagna, producerade på
återvunnet- och hållbart material etc.17 Guiden ska förenkla möjligheterna för kunder att
lokalisera hållbart framtagna produkter, och således göra medvetna val.
För varje kvartal redovisar Åhléns hållbarhetsrapporter som publiceras på deras hemsida. I
sista kvartalsrapporten för år 2016 rapporterade Åhléns att en bild på en pojke klädd till lucia
fick tas bort ur en av deras reklamkampanjer av hänsyn till pojken och hans familj, eftersom
cirka 200 personer uttryckte sig hatiskt och rasistiskt kring bilden. Dock rapporteras även att
bilden och deras budskap om att alla ska få kunna vara lucia sammantaget fick ett positivt
gensvar.18 Rapporten redovisar även att Åhléns erkänner ett samhällsansvar genom att
utforma praktikplatser till nyanlända, via ett samarbete med Arbetsförmedlingen.
Fortsättningsvis skriver Åhléns att de har som mål till sommaren år 2017 att ha 100
nyanlända som praktiserar i deras varuhus runt om i Sverige.19 Hållbarhetsrapporten visar
således att Åhléns hållbarhetsarbete sträcker sig bortom miljöfrågor, och att de arbetar
frekvent med etiskt- och socialt ansvarstagande. Följaktligen visar rapporten även att Åhléns
CSR-kommunikation inte är begränsad till information och kommunikation i form av text på
deras plattformar, utan att den även figurerar i deras reklamkampanjer.

2.3 Social hållbarhet
CSR-begreppet är mångfacetterat och inbegriper flertalet områden och perspektiv. Aspekter
gällande miljö och arbetsvillkor tenderar att vara dominanta vid associationer till begreppet.20
Denna uppsats väljer att inte enbart använda sig av CSR-begreppet som en heltäckande
definition för allt inom företags hållbarhetsarbete. De socialt ansvarstagande aspekterna

15

Åhléns. Organisationen. 2016.
Åhléns. Om Åhléns hållbarhetsarbete. 2016.
17
Åhléns. Om Åhléns hållbarhetsarbete. 2016.
18
Åhléns. Hållbarhetsrapport Q4 2016. 2016. s. 2.
19
Åhléns. Hållbarhetsrapport Q4 2016. 2016. s. 6.
20
Reisch, A, L. “Communicating CSR to consumers: An empirical study”. 2006. s. 186-187.
16

3

mångfald, etik och jämställdhet kommer att fokuseras på, och benämns inom uppsatsen som
social hållbarhet.

2.4 Generation
Eftersom denna uppsats undersöker två olika generationer är det väsentligt att definiera vad
begreppet generation syftar till inom uppsatsen. Generationsbegreppet hänvisar till alla
individer som är födda inom ungefärligt samma tid.21 Inom sociologi kan generation
karaktäriseras som att en individs existentiella kunskap i hög utsträckning avgörs av den
generation som individen tillhör. Vidare kan även individers generationstillhörighet påverka
beteende, känslor och tankar.22 Således är det av uppsatsens intresse att undersöka två
generationer som åldersmässigt befinner sig långt ifrån varandra, eftersom deras
generationstillhörighet kan tänkas påverka deras resonemang.

21
22

Gerholm, L. “Generation som erfarenhet och konstruktion: En etnologisk betraktelse”. 1993. s. 113.
Pilcher, J. “Mannheim’s Sociology of Generations: An Undervalued Legacy”. 1994. s. 483.
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3. Problemområde
Även om CSR ses som ett relativt nytt fenomen, började idéer redan vid 1970-talet florera
kring företags ansvarstagande gentemot dess externa påverkan på den miljömässiga
omgivningen.23 Vidare in i 2000-talet har begreppet influerat allt fler företag såväl som dess
intressenter, även i vardagslivet. Ett ökat intresse för CSR har vuxit fram hos medborgare,
varav dåliga arbetsvillkor, orättvis behandling av anställda och negligeringen av miljön kan
ses som förklaringar.24 Således är det vid undersökning av CSR inte endast
företagsperspektivet som är intressant, utan även hur omvärlden bedömer den typen av
arbete.
Tidigare forskning gällande CSR innehåller flertalet studier som antar ett konsumentfokus.25
Dock har även ett fokus noterats kring CSR som helhetsbegrepp och där de olika domänerna
inom begreppet har förts samman. Vidare har tidigare forskning företrädesvis använt
kvantitativ metod för att kartlägga intressenters respons kring företags CSR-arbete och
kommunikation av detsamma, för att sedan dra generella slutsatser. Mot bakgrund av detta är
denna uppsats ambition att bidra med en mer djupgående förståelse för hur individer förhåller
sig till företags CSR-kommunikation/arbete. Ett fokus kring den delen av CSR som handlar
om social hållbarhet kommer att antas. Vidare är även uppsatsens ambition att undersöka hur
olika generationer resonerar kring fenomenet, då det kan tänkas att deras resonemang präglas
av olika värderingar, kulturella preferenser och förförståelse relaterade till den generation de
tillhör.
Genom att anta ett fokus kring hur individer skapar mening kring CSR och social hållbarhet,
framförallt i relation till de kommunikativa aspekterna av begreppet, argumenteras
uppsatsens relevans för det medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet.
Vidare har uppsatsen anknytningar till strategisk kommunikation, eftersom individers
resonemang kring företags CSR-arbete/kommunikation kan ha viss inverkan på ett företags
image och identitet.26 Dock har denna uppsatsen inte som ambition att undersöka hur företags
image och identitet påverkas av CSR, utan intresserar sig istället för hur individer skapar
mening och resonerar kring fenomenet.

3.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att bidra med fördjupad kunskap kring hur individer, i egenskap av
potentiella konsumenter, genom olika resonemang skapar mening kring CSR-begreppet och
kommunikationen av detsamma. Uppsatsen fokuserar på de aspekter av CSR-kommunikation
23
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2010. s. 389-391. Lee, K & Shin, D. “Consumers’ responses to CSR activities: The linkage between increased
awareness and purchase intention”. 2009. s. 193-195.
26
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som rör social hållbarhet. Vidare är även ambitionen att uttolka eventuella mönster och
skillnader som existerar i meningsskapandet av fenomenet, utifrån två olika generationers
resonemang.

3.2 Frågeställningar
-

Hur beskriver individer företags initiativtagande gällande social hållbarhet?

-

Hur resonerar individer kring CSR och social hållbarhet och hur kan detta förstås i
relation till företaget Åhléns kommunikation?

-

Vilka mönster och skillnader kan uttolkas utifrån olika generationers resonemang
gällande företags CSR-arbete och Åhléns kommunicerande av social hållbarhet?

3.3 Avgränsning
Denna uppsats intresserar sig för hur individer resonerar och skapar mening kring företags
CSR-arbete/kommunikation, och framförallt det hållbarhetsarbete som berör social hållbarhet
likt mångfalds- och jämlikhetsperspektiv. För att undersöka detta har därmed Åhléns som
företag valts ut för att exemplifiera hur företag kan arbeta gällande dessa frågor, samt på
vilket sätt det kan kommuniceras ut.
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4. Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att belysas. Vilka utgörs av
CCT, teoretiska perspektiv inom CSR samt Politisk Konsumtion.

4.1 CCT - Consumer Culture Theory
Ett övergripande teoretiskt ramverk som ligger till grund för denna uppsats är Consumer
Culture Theory eller CCT. Enligt Arnould och Thompson bör CCT inte ses som en större
enhetlig teori utan som en samling av olika teoretiska perspektiv som behandlar förhållandet
mellan konsumenters handlingar, marknaden och kulturella meningar. En gemensam
nämnare för forskare knutna till CCT är dock att det teoretiska närmandet handlar om att
undersöka den kulturella komplexiteten i relation till det man studerar.27
CCT intresserar sig för kulturer som heterogena system där multipla sätt att tillskriva mening
skapas utifrån överlappning mellan olika kulturella grupper.28 Konsumtion av handelsvaror
och diverse marknadssymboler som framkallar ”ha-begär” är en central del av consumer
culture, dock är fortlevnaden av detta system beroende av de fria val som människor gör i sitt
vardagliga liv.29 Begreppet consumer culture innefattar de kommersiellt producerade bilder,
texter och objekt som heterogena grupper använder sig av för att kunna skapa någon form av
kollektiv mening av omvärlden.30 Dessa meningar konkretiseras och förhandlas fram av
konsumenter i relation till specifika sociala situationer och förhållanden. CCT kretsar kring
en mängd olika teoretiska frågor som relaterar till konsumenters personliga och kollektiva
identiteter, kulturer som skapas i den värld som konsumenter lever i, underliggande
erfarenheter, processer och strukturer.31 Vidare belyser CCT som teori begreppen erfarenhet,
mening och handling som grundstommar inom kultur.32
Arnould och Thompson presenterar fyra forskningsområden som CCT relaterar till, samt
centrala teoretiska perspektiv inom dessa områden. De områden som CCT behandlar är
följande: Consumer Identity Projects, Marketplace Cultures, The Sociohistoric Patterning of
Consumption och Mass-mediated Marketplace Ideologies and Consumers Interpretive
Strategies.33
Consumer Identity Projects innehåller teoretiska perspektiv som syftar till att belysa hur
konsumenter gör tolkningar av symboliska meningar som finns inskrivna i reklam, brands
etc. så att det passar deras egna personliga preferenser och för att i förlängningen framföra det
som en del av sin identitet och uppnå personliga mål. Dock är dessa identitetsskapande och
27

Arnould, E, J. & Thompson, C, J. 2005. “Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years Of Research”. s.
868.
28
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målsökande processer ofta präglade av inre motsägelsefullhet och ambivalens.34 Vidare finns
kopplingar mellan konsumenters identitetsskapande och de av marknaden skapade
konsumentpositioner som konsumenter kan välja att anta. Genom att anta sådana positioner
så fortsätter konsumenten sitt identitetsbyggande och arbete med att uppnå diverse mål, men
det sker i samband med att individen driver på en global marknadsekonomi som är beroende
av konsumenter.35
Marketplace Cultures fokuserar bland annat på hur konsumenter som har liknande intressen
när det kommer till konsumtion kan mötas genom känslor av social solidaritet och som
resultat av dessa känslor skapas eventuella egenkonstruerade kulturella världar.36
The Sociohistoric Pattering of Consumption presenterar teoretiska perspektiv om
institutionella och sociala strukturer som påverkar konsumtion, så som kön, klass, etnicitet,
och gemenskap. Den grundläggande frågan här kan sägas vara: Vad är konsumentsamhället,
hur är det beskaffat respektive hur upprätthålls det? För att få svar på detta studerar forskare
hur de olika strukturerna påverkar konsumenters val och beteende. Man studerar även
relationen mellan konsumenters erfarenheter, trossystem och praktiker och de underliggande
institutionella och sociala strukturerna.37
Forskning inom Mass-mediated Marketplace Ideologies and Consumers Interpretive
Strategies intresserar sig för konsumentideologi, det vill säga meningsskapande system som
reproducerar konsumenters tankar och handlingar för att upprätthålla och försvara dominanta
samhälleliga intressen. Frågor som styr denna typ av forskning finns även representerade
inom diverse medieteorier utanför konsumentforskning. Frågorna kan handla om hur
kommersiella medier kommunicerar normativa meddelanden gällande konsumtion och hur
dessa tas emot och tolkas av konsumenterna. Det går att skilja mellan de konsumenter som
accepterar och omfamnar de normativa värderingar och synsätt som reproduceras via
medier/reklam och de som avviker från det.38 Studier inom detta område fokuserar bland
annat på hur konsumenter gör omtolkningar av de normativa och ideologiska perspektiv som
representeras och reproduceras av medier. Exempelvis kan konsumenter göra tolkningar av
reklam utifrån vad som passar just dem personligen i förhållande till livssituation och inte
nödvändigtvis rätta sig efter den ideologiska representation reklam kan innehålla.39 Reklamer
kan även fungera som underlag för konsumenter i grupp att samtala kring, skämta om,
kollektivt kritisera samt omtolka meningen av. Vidare ses konsumenter inom detta
forskningsområde som tolkande medvetna individer och inte som passiva mottagare.40
För att få en närmare förståelse för hur individer som potentiella konsumenter resonerar kring
företags hållbarhetsarbete och Åhléns kommunikation av social hållbarhet, är de kulturella
34
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och mer djupgående perspektiv som presenteras inom CCT relevanta som analysverktyg.
Inom CCT har vi noterat ett tydligt medialt och tillika kommunikativt fokus gällande hur
konsumenter på ett eller annat sätt påverkas av eller påverkar konsumtionskulturen. Detta
motiverar valet av CCT ytterligare.

4.2 Corporate Social Responsibility
Fokus för den här uppsatsen utgörs av hur individer resonerar kring CSR och
kommunikationen av detsamma, med en inriktning på social hållbarhet, varpå teoretiska
perspektiv kopplade till begreppet CSR är viktiga för att kunna tolka individernas
resonemang.
CSR är ett begrepp vars innebörd inte är bestämd eller genomgående bland varken det
akademiska fältet eller det praktiska arbetsfältet. Crowther och Aras menar att CSR kan
definieras utifrån tre nivåer. Först en global nivå, vilken definierar CSR utifrån förhållandet
mellan globala företag, nationella regeringar och medborgare. Andra nivån utgår från ett
lokalt plan, där CSR behandlar relationen mellan ett företag och dess lokalsamhälle var i
företaget verkar. Den tredje nivån definieras av en inriktning på relationen mellan ett företag
och dess intressenter.41 Vidare förklarar Windell att CSR inte primärt handlar om en idé att
effektivisera företaget, utan snarare en idé om att företag ska känna ansvarstagande och
utvidga deras syn kring omfattningen utav detsamma.42
För att bringa klarhet i det mångfacetterade begreppet, finns tre grundläggande principer för
att identifiera verksamhet gällande CSR, vilka är Sustainability, Accountability och
Transparency.43 Sustainability, eller hållbarhet, innefattar betydelsen av att handlingar har
inverkan i framtiden. Premissen för detsamma är att resurser inte ska utnyttjas, utan att deras
framtida existens skall säkerställas.44 Principen Accountability, eller ansvarstagande, syftar
till företags erkännande om dess externa påverkan på omvärlden, och hur de därmed tar
ansvar för det.45 Slutligen innebär Transparency, eller transparens, att externa parter ska
kunna bedöma företagets handlingar genom konkret och sanningsenlig information som
företaget redovisar.46
Inom forskningsfältet är diskussionerna kring CSR påtagligt influerade av miljömässiga
frågor samt frågor om arbetsvillkor. Därmed förbises stundom de etiska och sociala
aspekterna utav begreppet, vilket denna uppsats har ambition att lägga extra fokus kring. Ett
av de primära målen inom företag är att maximera vinst, därför finns det risk att de etiska
perspektiven kan ta skada till förmån för företagets ekonomiska vinning.47 Crowther och Aras
definierar etik som generella fundamentala principer och praktiker som har ambition att
41
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förbättra välmåendet av mänskligheten.48 Dock är tillämpningen och kriterierna för
företagsetik relativt svåra att fastställa, vilket också ger företag möjlighet att till stor del
själva utforma riktlinjer gällande sitt etiska ansvarstagande.49
Via inblick i företags perspektiv och arbete gällande CSR kan konsumenter påverka CSRutvecklingen genom att sympatisera eller kritisera företag som arbetar, inte arbetar eller
arbetar felaktigt med CSR.50 Däremot tenderar majoriteten av konsumenter att inte uttrycka
något ställningstagande via sin konsumtion, och om de gör det är det ofta associerat till de
miljömässiga frågorna inom CSR.51 För att företag ska ha möjlighet att påverka
konsumenters syn och intresse gällande CSR är deras CSR-kommunikation och transparensen
i densamma ett relevant verktyg. CSR-kommunikation utgör en del av den bredare
diskussionen gällande hållbar kommunikation, och inbegriper två betydelser som tillsammans
förklarar innebörden av begreppet. Första betydelsen åsyftar företagets accepterande av
ansvarstagande genom kommunikation, vilket också reflekterar företagets mål att skapa en
dialog med sina konsumenter baserat på ansvarstagande och transparens.52 I andra betydelsen
belyses själva kommunikationen av CSR, vilket exempelvis kan ske via produktbaserad
hållbar kommunikation, reklam, sponsorer, PR och kampanjer.53 Vidare är de två
betydelserna av CSR-kommunikation beroende av varandra. För att företag ska uppnå
trovärdighet och således kunna påverka sina konsumenters syn och intresse gällande CSR,
behöver de dels erkänna sitt ansvarstagande genom sin kommunikation, samt att
kommunikation främjar företagets vilja att utforma dialog med sina konsumenter.54

4.3 Politisk Konsumtion
Valet av Politisk Konsumtion som teori grundar sig i att kunna använda konkretiserande
termer för att tolka individernas resonemang kring aktiva ställningstagande i form av
konsumtion eller icke konsumtion knutet till Åhléns och övriga företags CSRkommunikation/arbete. Vidare baseras valet av teorin även i att kunna se om konsumerandet
grundar sig i någon form av personligt ansvarstagande.
Politisk Konsumtion är en teori som är vanligt förekommande inom studier av konsumenters
relation till CSR. Teorin har sina rötter i Bennett’s studie om livsstilspolitik, genom vilken
han hävdar att fragmentering gällande ett samhälles generella politiska identitet, inte
nödvändigtvis resulterar i att individer slutar reflektera över sina politiska handlingar. Istället
medför fragmenteringen att individer agerar och tänker politiskt på en personlig nivå,
framförallt gällande sådant som berör individens privatliv, istället för att fokusera på
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myndighetsnivå.55 I relation till Bennett’s studie om livsstilspolitik har Stolle och Micheletti
utvecklat teorin Politisk Konsumtion. Stolle och Micheletti menar att Politisk Konsumtion är
ett omfattande fenomen som bland annat handlar om att konsumenter kan redigera sina val
vid konsumtion, för att ta till handling gällande frågor som berör dem.56 Exempelvis kan
dåliga arbetsplatser, djurplågeri och oönskade arbetsvillkor vara frågor som konsumenter vill
motverka. Dock kan även politiskt konsumerande innefatta stöd till nationalism, exkludering
och intolerans, som har självklara negativa bemärkelser. Vidare definieras Politisk
Konsumtion som konsumenters användande av marknaden som en arena för politiska uttryck,
med förhoppning att förändra marknadspraktiker som har undermåligt engagemang inom
etik, miljö och samhälle.57 Konsumenterna uttrycker därmed en form av deltagande som
karaktäriseras av individuellt ansvarstagande.58
Stolle och Micheletti menar att Politisk Konsumtion kan kännetecknas av fyra aktiviteter,
Boycott, Buycott, Discursive Political Consumerism och Lifestyle Commitments.59 Boycott,
åsyftar till att konsumenter väljer bort en skadlig produkt eller ett företag, med ambition att
förändra företagets värderingar och beteende.60 Buycott är en aktivitet som avses när
konsumenter prioriterar en produkt eller företag över andra med anledning av politiska, etiska
eller miljömässiga aspekter. Konsumenter som kännetecknas av Buycott begär att produkter
ska märkas, för att därmed garantera att dem är hållbart framtagna.61 Discursive Political
Consumerism kännetecknas av individer som medvetet söker information om företags
värderingar och praktiker och därefter uttrycker sina åsikter om detsamma med företaget,
samhället, vänner, politiska institutioner etc.62 Slutligen betecknas Lifestyle Commitments
som en form av Politisk Konsumtion genom vilken individens privatliv uttrycker ett politiskt
ställningstagande. Det innebär att individens privata och offentliga sfär måste vara
överensstämmande genom de valda åtagande i form av värden och principer som individen
upprättat.63
Stolle och Micheletti påpekar även att Politisk Konsumtion inte har något formellt krav på
huruvida individen ska agera. Utförande av Politisk Konsumtion kan ske i olika grad av
delaktighet och behöver inte nödvändigtvis vara en praktik som är regelbunden eller
konsekvent, utan kan likväl ske spontant om individen så väljer.64
De fyra aktiviteter som presenteras inom Politisk Konsumtion fungerar som
operationaliserade stöd i analysen genom att konkretisera individers eventuella resonemang
kring ställningstagande i form av konsumtion gentemot CSR-fenomenet.
55
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5. Tidigare forskning
Det här avsnittet behandlar tidigare forskning med ett fokus på CSR-kommunikation,
huvudsakligen från konsumenters perspektiv. Slutligen kommer även studier av konsumenters
värderingar gällande etisk konsumtion, vilket i denna uppsats sammankopplas med CSR, att
presenteras.

5.1 Konsumenters respons och värderingar i förhållande till CSRkommunikation.
Sen och Bhattacharya fann i sin studie att konsumenter i hög utsträckning inte är medvetna
om företags CSR-relaterade mångfaldsarbete. Istället visade det sig att konsumenter blev
förvånade över den form av arbete eftersom de förutsatte att företag inte ägnade sig åt den
formen av CSR.65 Studien undersöker när, hur och från vem som CSR-initiativ fungerar,
vilket visade att konsumenters köpintentioner gentemot företags produkter blir negativt
påverkad när företagets val av CSR-domän inte överensstämmer med konsumenternas
personliga CSR-värderingar.66 Liknande resultat erhålls i Lee och Shin’s studie som
undersöker relationen mellan konsumenters kännedom av CSR-arbete och köpbeteende.67
Resultatet påvisade en åtskillnad mellan företags olika CSR-domäner och konsumenternas
köpintentioner. Socialt CSR-arbete i form av konsumentskydd, donationer, utbildning etc.
och CSR-arbete gällande det lokala samhället visade en påtaglig ökad förändring i
konsumenternas konsumtionsintentioner, medan CSR i form av miljöarbete påverkade
konsumenterna i obetydlig grad.68 Fortsättningsvis visar studien att det finns ett positivt
samband
mellan
konsumenters
kännedom
om
företags
CSR-arbete
och
konsumtionsintentioner, däremot varierar effekten beroende på företagets valda domän
gällande CSR.69
Ytterligare påvisar forskning av Hong och Rim att konsumenter som aktivt närvarar på
företags hemsidor likaså associerar företagen som socialt ansvarstagande, vilket även visade
sig stärka förtroendet gentemot företaget.70 Däremot gjorde, paradoxalt nog, inte enbart
kännedom om företags CSR-arbete att konsumenter förmedlade positiv muntlig
kommunikation om företaget till andra individer. Istället påvisade ett ökat förtroende för
företaget att konsumenter förmedlade positiv muntlig kommunikation.71 Likt Hong och
Rim’s studie, reflekterar Sen och Bhattacharya över företag och deras hemsidors betydelse
gällande CSR och dess påverkan gentemot konsumenter. Med hänvisning till att företags
CSR-relaterade information ofta är centrerad kring digitala plattformar, samt genom att e-

65

Sen, S & Bhattacharya, C.B. “Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to
Corporate Social Responsibility”. 2001. s. 231.
66
Sen, S & Bhattacharya, C.B. 2001. s. 234.
67
Lee, K & Shin, D. 2009. s. 193-194.
68
Lee, K & Shin, D. 2009. s. 194.
69
Lee, K & Shin, D. 2009. s. 194.
70
Hong, Y, S & Rim, H. 2010. s. 390.
71
Hong, Y, S & Rim, H. 2010. s. 390.

12

handeln kommer att öka, menar forskarna att det är tänkbart att konsumenters kunskap om
företags CSR-arbete ökar likaså.72
I en studie som undersökte unga personers attityder och åsikter om företags CSRkommunikation fann Schmeltz, i likhet med Sen och Bhattacharya, att den kommunikation
som föredrogs hos respondenterna var den som tilltalade dem på ett personligt plan.73
Schmeltz noterar även att en mer faktabaserad CSR-kommunikation föredrogs.74
Respondenterna visade ett större intresse för CSR-kommunikation som handlade om
exempelvis den närliggande miljön, de anställda på ett företag och lokalsamhället, sådant som
knöt an till dem på ett mer personligt plan. Det som kändes mera avlägset så som
kommunikation gällande arbete kring naturkatastrofer och människor i andra länder
upplevdes som mindre viktigt.75 Vidare föredrogs kommunikation som var mer konkret och
faktabaserad i form av att företaget exempelvis uttryckligen kommunicerar att de har lyckats
bidra till ett minskat koldioxidutsläpp, än att de vagt talar om att de jobbar för att minska
koldioxidutsläpp.76 Schmeltz menar även att de värdegrunder unga konsumenter verkar
föredra när det kommer till företags CSR-kommunikation kretsar kring företagets kompetens,
så som att de är hårt arbetande, snarare än de klassiska moraliska värdegrunder som brukar
förknippas med CSR.77
Ellen, Webb och Mohr fann i sin studie att en övervägande majoritet av konsumenter
resonerar att företags hållbarhetsarbete har ursprung i självcentrerade motiv.78 Alltså företags
ambition att via hållbarhetsarbete stärka sitt varumärke, generera ökad försäljning, stärka
konsumenters lojalitet etc.79 Vidare fann även forskarna att konsumenter värderade
hållbarhetsarbetet högre om initiativet härstammade från företagets egna värderingar,
däremot tillskrev konsumenterna negativa bedömningar om företagets motivation till
hållbarhetsarbetet grundades på att möta intressenternas krav.80 Enligt studien tar även
konsumenter i beaktning huruvida företags hållbarhetsarbete överensstämmer med
verksamheten och dess bransch. Det visade sig att konsumenter upplevde företagets
hållbarhetsarbete som genuint och att det hade ambition att upprätta starka relationer med
konsumenter om CSR-arbetet var förenligt med företagets bransch. Om bransch och
hållbarhetsarbete var oförenlig skapades misstänksamhet om företagets agenda och motiv.81 I
relation till vad Ellen, Webb och Mohr menar gällande värderingar, poängterar Schmeltz i sin
studie att konsumenters attityder, förväntningar och relationer till CSR drivs av personliga
värderingar.82
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5.2 Konsumenter och etiska överväganden utifrån åldersskillnad
I en studie av Vitell, Lumpkin och Rawwas, undersöktes konsumtionsetik i förhållande till
konsumenter som var 60 år eller äldre. Resultatet visade att äldre konsumenter tenderar att
bedöma företags oetiska arbete, samt konsumenters gynnande av detsamma, mer strikt än
andra konsumenter.83 Däremot påvisas i samma studie att personliga etiska värderingar och
ideologier varierar, vilket påverkar konsumentens etiska övertygelser.84 Liknande resultat
fann Rawwas och Singhapakdi, enligt deras studie förändras konsumenters etiska perspektiv
med åldern.85 Barn och tonåringar var övervägande accepterande gentemot företags
tvivelaktiga etiska förhållningssätt och framförallt om de själva gynnas av det, medan vuxna
med genomsnittsålder på 56 år var kritiska mot detsamma.86 Vidare i diskussionen finner
forskarna att vuxna har ett övervägande mer idealistiskt förhållningssätt, och reflekterar över
moralen gällande specifika situationer, för att sedan bedöma lämpligt beteende.87 88 Däremot
fann Morrell och Jayawardhena motsatt resultat än vad som förekommit i tidigare studier.
Deras studie gällande konsumenter och Fair Trade (etiskt framtagna produkter) visade inte på
något samband mellan äldre konsumenter och ökad konsumtion av Fair Trade-kategoriserade
produkter.89 Dock visade samma studie en signifikant skillnad mellan kön, utifrån
konsumtion av Fair Trade-produkter. Kvinnor tenderade att både konsumera Fair Tradeprodukter i högre utsträckning, samt erhålla ett övervägande positivt ställningstagande
gentemot de etiskt framtagna produkterna.90
I relation till ovanstående studier fann inte Doran någon avvikelse utifrån ålder gällande
konsumenter och Fair Trade, likaså visade inte studien på någon skillnad mellan kön.91
Däremot påvisades att konsumenter som regelbundet konsumerar Fair Trade-produkter
värderade nytta för alla människor, medan de med oregelbunden konsumtion värderade
behov och nytta för dem inom gruppen av Fair Trade-konsumenter.92
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6. Metod
Följande kapitel kommer presentera uppsatsens val av metod för empirisk insamling,
urvalsprocess, tillvägagångssätt mm. Avslutningsvis diskuteras även den valda metodens
förtjänster och brister.

6.1 Kvalitativ metod och forskningsdesign
Denna uppsats grundar sig i ett kvalitativt tillvägagångssätt, med anledning av att syftet och
de upprättade frågeställningarna baseras på verbala utsagor av erfarenheter och upplevelser.
Bryman använder distinktion mellan kvantitativt och kvalitativt för att illustrera de
metodologiska tillvägagångssätten, vilket uppvisar att kvalitativa metoder understryker vikten
av ord och hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet.93 Vidare kan den
kunskapsteoretiska ståndpunkten inom kvalitativ forskning beskrivas som tolkningsinriktad,
varpå betoning på förståelse av den sociala verkligheten genom deltagarnas tolkning av en
särskild miljö är central.94 Våra såväl som deltagarnas tolkningsmöjligheter är därför
avgörande för denna uppsats, eftersom det gällande fenomenet som undersöks i relation till
frågeställningarna utgår från ambitionen att skapa djupare förståelse om deltagarnas
resonemang, åsikter och meningsskapande.
Huvudsakligen grundar sig denna uppsats forskningsdesign i en kvalitativ intervjustudie.
Dock har även uppsatsen, i likhet med komparativa studier, jämförande karaktärsdrag. En
komparativ studie innebär att jämbördiga metoder tillämpas för att undersöka två olika och
kontrasterande fall, för att sedan jämföra dessa två fall för att nå utökad förståelse kring ett
visst fenomen.95 De jämförande ansatserna i denna uppsats består i att uttolka mönster och
skillnader i en yngre och en äldre generations resonemang kring CSR-fenomenet, för att
kunna bidra med en djupare förståelse för hur individer resonerar kring CSR och social
hållbarhet. I övrigt utgörs inte uppsatsen av några jämförande ansatser, vilket kan
problematisera att fullt ut benämna uppsatsen som komparativ.

6.2 Fokusgruppsintervjuer
Fokusgruppsintervjuer syftar till att intervjua människor i grupp för att få en bredare
förståelse för hur de resonerar kring det som forskaren är intresserad av att få svar på.96
Vidare är utgångspunkten för fokusgruppsintervjuer att samtalen och diskussionerna som
äger rum är uppbyggda kring ett av forskaren avgränsade antal teman eller ämnesområden.97
Väsentligt för fokusgruppsintervjuer som metod är det sätt på vilket empiri skapas utifrån
gruppmedlemmarnas interaktion med varandra.98
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Med en ämnesavgränsning som rör CSR och social hållbarhet är fokusgruppsintervjuer ett
relevant metodval för den här uppsatsen. Fokusgruppsintervjuer öppnar upp för ett mer
dynamiskt samtalsklimat där personerna som deltar kan påverka varandras åsikter och tankar
kring de frågor som uppmärksammas, och således generera svar av mer fyllig karaktär.99
Vår roll som forskare/moderatorer vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna öppnade
upp väsentliga möjligheter gällande styrning av de diskussioner som fördes. Bryman
poängterar att fokusgruppsintervjuer vanligtvis präglas av ett mindre strukturerat och styrt
tillvägagångssätt och att deltagarna inte sällan ges möjligheten att själva styra
diskussionen.100 Detta menar Bryman ger möjlighet för forskaren att uppmärksamma det som
respondenterna själva upplever som intressant och viktigt.101 Således var det viktigt att inte
försöka styra deltagarna för mycket i deras diskussioner och resonemang. Detta ger
fokusgruppsintervjuer som metodval ytterligare relevans i relation till uppsatsen, som i ett
bredare perspektiv kan sägas intressera sig för människors resonemang och
meningsskapande.

6.3 Urval
Urvalet begränsades till totalt fyra fokusgruppsintervjuer där två grupper bestod av deltagare
från en yngre generation och två bestod av deltagare från en äldre generation. Ambitionen var
att ha fyra deltagare i varje fokusgruppsintervju, men accessproblematik resulterade i att en
grupp tillhörande den äldre generationen enbart bestod av tre personer. Vidare var även
tanken att ha med deltagare mellan 20–25 år, respektive 55–65 år. Slutligen resulterade
urvalsprocessen i att deltagare som var mellan 21–25 år och 56–65 år deltog vid
fokusgruppsintervjuerna. De cirka 40 åren som skiljer mellan deltagarna stödjer en förmodan
om att det finns olikheter mellan generationerna utifrån förförståelse, erfarenheter,
upplevelser samt kulturella preferenser, vilket kan påverka deras sätt att resonera.
Urvalsprocessen skedde genom ett snöbollsurval, vilket också är en form av
bekvämlighetsurval, som handlar om att forskaren initialt skapar kontakt med ett mindre antal
individer som sedan används för att få kontakt med ytterligare individer.102 Processen
inleddes således först med att ta kontakt med ett mindre antal individer som vi var bekanta
med. Sedan hänvisade individerna vidare till andra personer som likaså uppfyllde vårt
önskade ålderskriterium. Genom att individer hänvisar till andra potentiella deltagare medför
snöbollsurval en risk att deltagarna redan har kontakt med varandra och därmed besitter vissa
gemensamma erfarenheter och attityder.103 Dock finns det fördel att vid
fokusgruppsintervjuer använda sig av deltagare som till viss del känner varandra. Genom att
redan etablerade grupper existerar så finns det en fördel i att deltagarna kan relatera till
varandra genom sina kommentarer och livssituation, likaså främjas en förtroendefull miljö
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som medför möjlighet för deltagarna att öppet diskutera sina åsikter.104 Det är även av fördel
att sträva efter heterogenitet inom fokusgruppsintervjuerna, för att på så vis underlätta för
interaktion.105 Därför konstruerades även ett variationsurval.106 Variationsurvalet grundade
sig i att utföra en fördelning av män och kvinnor inom varje enskild fokusgruppsintervju,
dock var prioriteten att grunda urvalet utifrån generationstillhörighet.

6.4 Tillvägagångssätt
Tre av fokusgruppsintervjuerna genomfördes i högskolemiljö, och närmare bestämt i avskilda
konferensrum för att skapa en lugn miljö där diskussionerna kunde genomföras med en
minimerad störningsrisk. Den fjärde fokusgruppsintervjun genomfördes på ett stadsbibliotek
där lugn miljö likaså beskaffades. Respektive fokusgruppsintervju inleddes med att
deltagarna hälsades välkomna och att de formellt tackades för att de valt att ställa upp. Vidare
presenterades syftet med undersökningen och deltagarna fick en kortare redogörelse för hur
fokusgruppsintervjun skulle gå till. Det klargjordes att deltagarna tilldelas total anonymitet så
när som på att deras ålder och kön kommer att tillkännages i uppsatsen, vilket godkändes av
samtliga.
Under fokusgruppsintervjuerna bjöds det även på fika, som tidigare hade utlovats. Detta
skulle fungera som en morot för att eventuellt öka chanserna till folks deltagande men också i
ett försök att bidra till en gemytlig och samtalsvänlig miljö. Fokusgruppsintervjuer innebär
svårigheter rent transkriberingsmässigt då risken för att folk talar i mun på varandra ökar,
samt att det kan vara svårt att urskilja vem det är som talar på grund av olikheter i röstläge.107
För att förebygga denna problematik filmades respektive fokusgruppsintervju med
videokamera. Videoinspelning av fokusgruppsintervjuerna underlättade möjligheten att följa
interaktionen mellan deltagarna. För att ytterligare säkerhetsställa tillförlitligheten, spelades
även ljudet in från diskussionerna med hjälp av smartphones.
Vid samtliga fokusgruppsintervjuer användes en intervjuguide108 baserat på semistrukturerade frågor, eftersom att vi som moderatorer upplevde ett behov av att erhålla en
minneslista för att täcka de områden som skulle beröras. Tillvägagångssättet innebar att även
om intervjuguiden listade relativt specifika områden så gavs deltagarna stor frihet att själva
utforma svaren, vidare var ordningsföljden av frågorna inte fastslagen.109 Som moderatorer
antog vi således en passiv roll och hade som ambition att låta deltagarna få frihet att
diskutera, och på så vis lokalisera det som deltagarna själva upplevde som intressant och
viktigt. Däremot om diskussionen tappade fokus från ämnesområdet, användes
intervjuguiden för att styra deltagarna till aktuellt ämne.110 När vi som moderatorer upplevde
att diskussionen ledde in på intressant material men inte vidareutvecklades av deltagarna,
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ställdes uppföljningsfrågor och förfrågan om deltagarna kunde ge mindre exempel för att
tydliggöra sina resonemang.
För att undersöka hur deltagarna resonerade kring CSR och social hållbarhet i relation till
Åhléns kommunikation, användes tre bilder från Åhléns reklamkampanjer.111 Dels för att
konkretisera kommunikation av social hållbarhet utifrån uppsatsens problemområde till
deltagarna, och dels för att explicit visa hur Åhléns kommunikation kan se ut. Den första
bilden är lucia-bilden som föreställer en mörkhyad pojke iklädd lucia-utstyrsel, som blev
omdebatterad i både sociala medier och massmedia under vintern år 2016. Åhléns valde vid
händelsen att ta bort bilden ur reklamkampanjen, men i en artikel från Dagens Media gick
bilden fortfarande att lokaliseras.112 Andra bilden föreställer en man med smink som figurerar
i Åhléns smink-kampanj som heter “Med nya ögon”.113 Tredje bilden ingår likaså i
kampanjen “Med nya ögon”, och föreställer en tjej med färgglatt hår och markant läppstift.114
Att deltagarna fick en gemensam upplevelse i form av bildmaterialet karaktäriserar även
fokusgruppintervju som metodval.115 De tre bilderna valdes utifrån att samtliga signalerar
mångfald, jämlikhet och alla människors lika värde, vilket även är det budskap Åhléns åsyftar
i samband med bilderna, då texterna som figurerade i relation med reklambilderna befäste
detta budskap.

6.5 Material och bearbetning
Teoretiska perspektiv som tidigare diskuterats och redovisats används som verktyg för
genomförandet av analysen utav insamlad empiri. Vidare används även tidigare forskning i
diskussionsavsnittet för att möjliggöra jämförelser mellan vår uppsats och tidigare studier
inom forskningsområdet. Vårt synsätt gentemot empirin bygger på interpretativism, eller ett
tolkande perspektiv. Inom interpretativism inryms flera traditioner, men gemensamt för dem
kan förklaras genom ett skifte från förklaring av mänskligt beteende, till förståelse av
människors handlingar och att tolka deras sociala värld utifrån deras perspektiv.116
För att främja den analytiska möjligheten samt noggrannheten av detsamma, användes
inspelningsutrustning vid fokusgruppsintervjuerna.117 Likaså var transkriberingen central för
att uppnå tillförlitlighet gällande tolkningar av empirin. Vidare påbörjades transkriberingen
direkt efter varje genomförd fokusgruppsintervju, eftersom vi då med enkelhet kunde minnas
deltagarnas resonemang. Analysen tematiserades dels utifrån generellt framträdande
diskussioner som var rådande i empirin, likaså användes frågeställningarna för att sortera och
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reducera materialet. Slutligen hjälpte även de valda teorierna oss att lokalisera mönster och
resonemang som var värdefulla för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.
Flertalet teoretiska perspektiv fungerar vägledande i det sätt vi väljer att tolka den insamlade
empirin på. Det övergripande teoretiska ramverket i den här uppsatsen är CCT. Som tidigare
nämnts adresserar CCT primärt till kulturella aspekter gällande konsumenter och konsumtion.
Den här uppsatsen undersöker emellertid individer och fokuserar inte explicit på konsumenter
och konsumtion. Dock kan det sägas att de individer som undersöks kan ses som potentiella
konsumenter vilket gör att de perspektiv som presenteras inom CCT är relevanta verktyg för
den här uppsatsens analys. I analysen kommer det att hänvisas till teoretiska perspektiv som
tas upp i förhållande till de fyra forskningsområden som presenteras under CCT i
teoriavsnittet, för att således kunna undersöka den kulturella komplexiteten bakom individers
meningsskapande resonemang gentemot kommunikation av CSR och social hållbarhet.
Som redan behandlats i teoriavsnittet finns det tre perspektiv som kan sägas definiera CSRverksamhet. I analysen ställs dessa perspektiv, samt de konsumentperspektiv som teorin
belyser, i relation till vad fokusgrupperna har uttryckt kring Åhléns och andra företags
kommunicerande av arbete gällande social hållbarhet och CSR. Tolkningar av resonemang
görs för att identifiera om deltagarna upplever perspektiven som något närvarande i företags
CSR-arbete eller om det rentav kan vara något som saknas. Slutligen kommer Politisk
Konsumtion och de fyra aktiviteterna att fungera operationaliserande i relation till de aktiva
ställningstaganden som individerna ger uttryck för gentemot Åhléns och övriga företags
CSR-arbete.
För att uttolka eventuella mönster och skillnader mellan deltagarna baserat på
generationstillhörighet, används framförallt CCT. Teorin främjar möjligheten att undersöka
kulturella preferenser som eventuellt kan sägas vara kopplade till respektive generation.
Vidare fungerar såväl CSR och Politisk Konsumtion som teorier vars innebörd kan uttolka
om de två generationerna resonerar olika gällande fenomenet, samt kring deras
ställningstagande gentemot det.
Det ska poängteras att det är endast de verbala utsagorna som står i fokus för analysen och vi
kan således inte säga något om respondenternas egentliga agerande. Det går aldrig att säga
något slutgiltigt om deras erfarenhet, meningsskapande eller handlingar.

6.6 Etiska överväganden
Under insamling av empirin togs forskningsetiska principer i beaktning, likaså vid
användning av empirin i resultat och analys. Vid respektive fokusgruppsintervju
presenterades undersökningens syfte. Vi tillkännagav även att deltagarnas medverkan var
frivillig och att de närsomhelst kunde avsluta sin medverkan, således uppnåddes kriterier för
både informationskravet och samtyckeskravet.118 Vidare hade uppsatsen inget syfte med eller
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behov av att använda deltagarnas personuppgifter. Deltagarna meddelades att deras uppgifter
kommer att behandlas med konfidentialitet och att de uppgifter som samlades in endast
kommer användas i uppsatssyfte, på så vis uppfylldes konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet.119 Som tidigare nämnts användes inspelningsutrustning vid
fokusgruppsintervjuerna, för att underlätta bearbetning av empiri. Vi var medvetna om att
detta kunde upplevas som obekvämt för deltagarna, och frågade följaktligen om de godkände
vårt användande av sådan utrustning, vilket samtliga gjorde.

6.7 Metoddiskussion
Vid valet av att göra en kvalitativ undersökning med endast 15 deltagare, indelade i fyra
fokusgruppsintervjuer, poängteras svårigheten att göra statistiska generaliseringar av en hel
population. Dock menar vi att statistiska generaliseringar inte är ambitionen med denna
uppsats. Istället vilar möjligheten av generaliserbarhet, med denna uppsats, på kvaliteten av
tillämpning gällande de teoretiska slutsatserna i förhållande till den kvalitativt insamlade
empirin.120 Denna typ av generaliserbarhet främjas när vi tydligt beskriver processen och
detaljerat formulerar våra tolkningar i analysen.
Validitet är ett centralt kriterium huvudsakligen inom kvantitativ forskning. Dock anammas
validitet även inom kvalitativ forskning, vilket innebär att man mäter det man säger sig
mäta.121 Vi menar att validiteten inom uppsatsen upprätthålls genom att de frågor som
ställdes i fokusgruppsintervjuerna var upprättade på sådant sätt att uppsatsens
forskningsfrågor kan bli besvarade. Vidare stärktes även uppsatsens validitet genom
fokusgruppsintervjuer som metodval, eftersom resonemang kring avgränsade områden som
CSR och social hållbarhet, underlättas att undersöka om deltagarna har möjlighet att
interagera och diskutera med varandra. I förhållande till forskningsfrågan gällande
generation, upplevde vi det likaså väsentligt att låta deltagarna interagera med varandra inom
samma generation, så att vi tydligare kunde uttolka om de relaterade till varandras åsikter och
resonemang.
Bryman menar att reliabilitet inom kvalitativa studier kan kritiseras eftersom replikerbarheten
görs relativt omöjlig.122 Dock menar vi att reliabilitet handlar om tillförlitlighet i hantering av
empiri. Således stärks uppsatsens reliabilitet via användning av inspelningsutrustning vid
samtliga fokusgruppsintervjuer, eftersom det minskar risk för feltolkningar av deltagarnas
resonemang.
Slutligen är det även väsentligt att påpeka att problematik gällande access uppstod när
deltagare inom åldersspannet 55–65 år eftersöktes. Problematiken resulterade i att en av
fokusgruppsintervjuerna endast bestod av tre deltagare, vilket följaktligen är litet för en
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fokusgruppsintervju, samt problematiskt för jämförelser mellan generationerna. Däremot gav
fokusgruppsintervjun tillräckligt med empiri för att uppnå teoretisk mättnad.123
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7. Resultat och Analys
I följande kapitel kommer resultatet och analysen presenteras, genom vilka de olika teorierna
används för att uttolka deltagarnas resonemang. Deltagarna kommer att benämnas som
respondenter och refereras till utifrån kön, ålder och grupptillhörighet. Varje
fokusgruppsintervju har fått ett nummer från 1–4, där grupp 1 och 2 består av respondenter
från den yngre generationen och grupp 3 respektive 4 består av respondenter från den äldre
generationen. Bildmaterialet som deltagarna fick ta del av figurerar i flertalet resonemang
inom fokusgruppsintervjuerna, vilket även tydliggörs genom beskrivning av analys.

7.1 Kunskap och medvetenhet om CSR
Vid fokusgruppsintervjuerna diskuterades deltagarnas kunskap och medvetenhet gällande
CSR och social hållbarhet. Graden av kunskap och medvetenhet hos respondenterna var
relativt varierande. Dock var frågor gällande miljö och arbetsvillkor mest framträdande i
respondenternas resonemang kring vad de associerade till fenomenet. Vidare tenderade
fokusgruppsintervjuerna att präglas av diskussioner där respondenterna var förhållandevis
optimistiska till CSR-arbete. Däremot resonerade framförallt de yngre respondenterna att
företags arbete och kommunikation gällande CSR och social hållbarhet generellt var en
nykommen trend, vilket tydliggörs via citaten nedan.
“Men jag tänker att det har blivit mer och mer, alltså ganska inne, att kommunicera
ut CSR och hållbarhetsarbete. Eh...att det har blivit någon sorts liksom, att företaget
ska skaffa någon form av legitimitet. Att ja men typ att vi bryr oss om Rädda Barnen
eller att vi bryr oss om UNICEF och att det ska vara någon form av pondus. Jag tror
att det har blivit inne just nu.” - Kvinna 25 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Men det är ju superbra att, alltså även om det känns falskt eller inte. Så länge
företagen gör mer än ingenting. Det är ju fortfarande en bra utveckling, att det blir
mer CSR-arbete. För det är ju uppenbarligen inte hållbart att exploatera olika
grupper och så där. Så även om man tycker att det känns krystat och framtvingat så
är det ju ett steg i rätt riktning.” - Man 21 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
Resonemangen om att CSR och social hållbarhet är en trend och eventuellt inte ett genuint
menat initiativ från företagens sida var återkommande i fokusgruppsintervjuerna. En av de
grundläggande principerna inom CSR är ansvarstagande, det vill säga att företag erkänner sin
externa påverkan på omvärlden och tar ansvar för densamma.124 Därmed kan respondenternas
utsagor tolkas som att oavsett om företags erkännande sker genuint utifrån omsorg för
omvärlden eller om det är för att de anammar en trend så är utvecklingen fortfarande positiv,
eftersom allmännyttan ändå framkommer.
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“Jag tror att det är att det är inne och väldigt mycket att det är populärt och att det
säljer att marknadsföra att man är för hållbarhet. Vi blir ju mer och mer medvetna
om saker och ting och framförallt vi i de yngre generationerna, vi jobbar ju för att
lära oss saker. Sedan måste ju företagen hänga med och jag tror inte nödvändigtvis
att det är företagen som blir mer och mer medvetna utan de måste ju anpassa sig
efter oss som kunder för att de vill fortsätta sälja.” - Kvinna 22 år.
Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
“Visst men jag kan hålla med om att det kanske är lite grann för företags egen
vinning. Men också att vi faktiskt är medvetna om detta idag liksom, just med miljö
och såhär så att vi köper ju inte vad som helst längre liksom.” - Kvinna 60 år.
Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
Reisch menar att konsumenter spelar en avgörande roll i utvecklingen av CSR med avseende
på transparensen i företags rapportering om CSR-arbete, utifrån transparensen kan
konsumenter välja att sympatisera med eller kritisera ett företag.125 Dock kan citat ovan
tolkas som att konsumenters påverkan gällande CSR-utvecklingen inte begränsar sig till
sympati eller kritik gentemot företag. Det är även kundernas genuina intresse för hållbarhet
som driver utvecklingen av CSR, då företagen tvingas leva upp till det engagemang och
kunskap som konsumenter besitter för att inte förlora marknadsandelar. Vidare kan citat ovan
tolkas som att kommersiellt meningsskapande system reproducerar konsumenters intresse
och handlingar, som i detta fall är knutna till hållbarhet, i linje med ett dominant samhälleligt
intresse som företag följer, vilket knyter an till teoretiska perspektiv inom CCT.126
Trovärdighet hos företag diskuterades som en central del för respondenterna när det handlar
om CSR och socialt hållbart arbete.
“Jag vill gärna att man ska köra utan bensin och diesel, alltså så vi ska få bort de
här grejerna. Vi kanske bara skulle åka buss och så vidare, men sedan när du då
läser fakta om Tesla. Att miljöförstöringen ökar lika mycket om inte mer, med att
köra en Tesla än vad det är att köra på fossila bränslen. På grund av att du bränner
en starkare motor, det är direktverkan, du sliter mer på däcken. Men det finns inte
någonting som skrivs om detta!” - Man 58 år. Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
“[…] Ja men för att stärka själva trovärdigheten för att det du gör är faktiskt bra, att
det funkar. Och att det inte bara är en massa siffror eller bilder som syns. Utan att
man istället verkligen visar att det här vi gör är bra. Tror jag.” - Kvinna 25 år.
Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
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Crowther och Aras menar att Transparency syftar till att företag ska upprätthålla och redovisa
sanningsenlig information om deras arbete.127 Utsagorna visar att för att trovärdighet ska
uppnås, och därmed tillit gentemot företag och deras hållbarhetsarbete, så är transparens en
väsentlig aspekt. Däremot visar även uttalandet från kvinna 25 år att skillnader görs utifrån
hur informationen är konstruerad, eftersom även siffror och bilder kan uppfattas som att
företag förbigår väsentlig information. Trovärdigheten i företags CSR-kommunikation stärks
både genom dialog med konsumenter samt att den valda kommunikationskanalen motsvarar
företagets vilja att utforma dialog.128 Därmed är det tänkbart att respondenterna kritiserar
både tillförlitligheten i dialogen som företag upprättar, samt på vilket sätt kommunikationen
sker, eftersom transparensen uppfattas skadas av båda.
Respondenterna associerade i hög utsträckning CSR och social hållbarhet till matkonsumtion,
vilket bland annat följande citat illustrerar.
“Alltså att det inte ska vara djurtestat tycker jag är viktigt. Jag är vegetarian så jag
äter inte kött och sånt och jag vill gärna så mycket som jag kan köpa ekologisk mat.
Så matbutiker som har gott om ekologisk mat typ ICA skulle jag hellre välja då. De
marknadsför ganska ofta så här ekologiska veckor och sånt. Och det tycker jag är
skitbra så då går jag ju hellre dit och handlar.” - Kvinna 22 år. Fokusgruppsintervju
2 den 19 april.
Citatet visar att den typ av CSR-arbete som företag kommunicerar påverkar på vilket sätt
mottagandet sker. Respondentens värdesättande av ekologisk och vegetarisk mat kan tolkas
som ett Lifestyle Commitment, vilket är en form av Politisk Konsumtion som uttrycker sig
både i privatlivet och den offentliga sfären genom personligt upprättade principer.129 Vidare
kan denna form av Politisk Konsumtion påverka hur mottagandet av CSR-kommunikation
sker. De personligt upprättade principerna leder respondenten till att göra positiva tolkningar
av reklam som genererar budskap som överensstämmer med de personliga principerna. Inom
CCT beskrivs dessa tolkningar genom Consumer Identity Projects, vilket innebär att
konsumenter gör tolkningar av reklam så att det passar personliga preferenser, och således
kan i detta fall konsumtion av ekologiska produkter bli en del av respondentens identitet.130
Därmed är det också tänkbart att annan typ av CSR och socialt hållbarhetsarbete förbises eller
värderas mindre, då det möjligtvis inte överensstämmer med de personliga preferenser som
respondenten identifierar sig med.
Vidare menade respondenterna att ekonomi var en avgörande faktor när det handlade om
relationen till hållbarhet och konsumtion av hållbart framtagna produkter.
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“Alltså det var ju det vi sa, alla har ju inte råd till det. Så det är ju lite det som styr
det. Men jag har medvetenheten, och jag vill ju värna om miljön.” - Man 58 år.
Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
“Jag tror det kan funka som en bra bonus, att det är bra CSR-arbete. Och kanske en
vanlig ursäkt att gnälla på ekonomi. Men hade man haft större medel så tror jag att
man hade ägnat mer tanke åt om något var Fair Trade eller rättvist märkt, eller ja
alla de här stora märkena. Men annars så struntar jag lite i det. Jag tänker ju inte på
H&M’s CSR-arbete om jag köper billiga jeans eller sådär.” - Man 21 år.
Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Jo men inte ens där, asså har du en tomat för 25 kronor och en tomat för 5 kronor.
Jag tror 80% tar den för 5 kronor.” - Man 61 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
Respondenterna reflekterade över ekonomin som påverkande faktor när det kom till att
konsumera hållbart eller inte. Det faktum att flertalet respondenter uttalade sig kring att det
kostar mer att konsumera hållbart kan tolkas i relation till vad inom CCT kallas för
Sociohistoric Patterning of Consumption, vilket innebär att sociala strukturer påverkar
konsumtionen och upprättandet av konsumtionssamhället.131 Därmed kan utsagorna tolkas
som att respondenterna lyfter fram ekonomi och i viss mån klass som avgörande faktor
gällande konsumtion av hållbart framtagna produkter.
När bilderna från Åhléns reklamkampanjer visades under fokusgruppsintervjuerna, ställdes
frågan om de ansåg att budskap kring social hållbarhet framgick.
“Tolerans kanske. Men jag är inte säker på att det alltid får den effekten, men visst
kan det vara så att det är ett tänk från hållbarhet. Visst kan det vara så.” - Man 57
år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
“Ja vad ska man säga det är ju mångfald, det är det ju. […] Jag tror också att de vill
visa att det här är okej, att vi tycker det här är ok.” - Kvinna 60 år.
Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
“Det är väl inte CSR i de klassiska liksom, Corporate Social Responsibility. Det är
väl något mer så här i mångfalds debatten, eller att alla ska vara inkluderade. Och
det kan man väl i och för sig tycka ingå i ett bra CSR-arbete. Men det lyfte ju inte
sådana frågor som arbetsvillkor och löner, och liksom miljömässiga problem.” Man 21 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Det är väl för att trycka på mångfald. [...] Men de vill väl trycka på folks olika,
alltså olika, bryta stereotyper helt enkelt.” - Man 22 år. Fokusgruppsintervju 2 den
19 april.
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Fokusgruppsintervjuerna påvisade att budskapet troligtvis grundade sig i mångfald, tolerans,
jämlikhet eller andra etiska aspekter. Likaså diskuterades i samtliga fokusgruppsintervjuer att
kommunikation av denna typ av budskap kunde ses som en form av hållbarhetsarbete, även
om det inte uppfattades som lika självklart som miljö och arbetsvillkor. Social hållbarhet likt
företagsetik beskrivs av Crowther och Aras som svårdefinierat, med utgångspunkt i att
praktiska kriterier för detta inte är fastställda.132 Dock visar uttalanden i
fokusgruppsintervjuerna på en relativt markant enighet mellan respondenter om inneliggande
budskap i bilderna. Således kan det tolkas som att kommersiellt meningsskapande system har
reproducerat dessa tankar och på så vis upprätthålls ett dominant samhälleligt intresse baserat
på normativa meddelanden som erkänns av respondenterna.133

7.2 Värden i CSR-kommunikation
Resonemangen kring värden som företag generellt och Åhléns i synnerhet representerar
genom sin CSR-kommunikation var av spridd karaktär och handlade om allt från vilka
värden som kommuniceras, till hur dessa värden mottas.
Inom fokusgruppsintervjuerna rådde det relativ konsensus kring att de värderingar som ofta
kommuniceras ut av företag är knutna till miljöfrågor och arbetsvillkor.
“Det är väl bra arbetsvillkor, i alla fall när det kommer till social hållbarhet. Liksom
rättvisa löner. Att man inte exploaterar arbetskraft bara för att det är billigare. Och
miljömässigt att man inte förgiftar vatten och sådär släpper ut massa gifter. Att
kläderna inte förgiftar de som bär dem.” - Man 21 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19
april.
“[...] jag tror framförallt att det är miljöfrågorna som är ganska centrala när folk
tänker CSR, faktiskt. Jag vet inte vad det är mer, typ ekonomi, och etik kanske. Men
jag tror verkligen att arbetsförhållanden och miljö är nog ganska centrala”. Kvinna 25 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Alltså jag skulle väl säga att man värdesätter miljö väldigt högt i allting liksom,
[...] det nyaste är ju att lyfta miljön liksom eller vad man ska säga. Det är nästan
trendigare liksom.” - Kvinna 22 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
“Min första tanke är ju Volvo. Som verkligen har anammat det här med miljön och
så där, från diesel och bensin för att gå över till el. Eller hela fordonsindustrin
egentligen, men Volvo försöker ju och hoppa på tåget.” - Man 61 år.
Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
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Det faktum att respondenterna resonerar på ett så pass likartat sätt gällande miljö och
arbetsvillkor skulle kunna tyda på att de har upplevt att transparensen gällande värderingar
knutna till miljömässiga frågor, samt arbetsvillkor, är mer framträdande i företags CSRkommunikation. Därigenom skulle den eventuella transparensen i den typen av
kommunikation kunna ha påverkat respondenternas medvetenhet kring att företag arbetar
med den sortens värderingar. Detta knyter an till vad Reisch säger om att transparensen i
kommunikationen påverkar konsumenters syn på CSR.134
Vidare diskuterade respondenterna kommunicerandet av värden i relation till Åhléns
reklambilder. Resonemangen visade på en viss ambivalens i respondenternas sätt att bedöma
Åhléns värdemässiga grunder.
” […] Det är ett bra ställningstagande att visa. Varför måste det bli att typ, ah gud
nu blir jag så trött på det här. Varför tänka så kring det? För då blir det ju
fortfarande in i de här inrutade mönstren. Varför inte bara liksom, det är 2017 det
spelar ingen roll. Åhléns är Åhléns.” – Kvinna 24 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19
april.
“Ja men det är ju också någon form av exotifiering, om man ska vara kritisk och
petig. Ja men att det gör inget om du är transsexuell du kan komma hit ändå. Man
får vara svart och vara lucia, eller du får ha blått hår. Alltså att det är lite, jag vet
inte, men man kan tycka att det är lite nedvärderande. Jobbar de verkligen inom
företaget med det här liksom? Har de många transsexuella anställda och folk från
olika etniciteter egentligen, eller om det bara är ett PR-jippo för och dra in folk?” Man 21 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Ja asså jag tycker det är bra och det är ju normbrytande så [...] Den här bilden på
lucian tycker jag är jättebra.” - Man 24 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
“Alltså jag tycker typ inte den här lucia-bilden är så jävla normbrytande. Jag tycker
det är såhär va… Jag förstår inte hysterin kring den bilden alltså. Jag har svårt att
se det. Jag har svårt att se vad det är som är så...” - Man 22 år. Fokusgruppsintervju
2 den 19 april.
“Frågan är ju är det ett ställningstagande för den här personens rättigheter eller är
det ett sätt för Åhléns att hitta ut i bruset?” - Man 57 år. Fokusgruppsintervju 3 den
25 april.
”Men det är ju även en baktanke med att tjäna pengar på det hela.” - Kvinna 65 år.
Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
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De uttalanden som är av mer kritisk art kan ses som exempel på hur respondenterna i
egenskap av potentiella konsumenter till Åhléns gör kritiska omtolkningar av reklambilderna.
Vidare går det att se ett mönster i att de resonerar kring huruvida det är en ärlig och äkta
representation från Åhléns sida. Således kan det utifrån Mass-mediated Marketplace
Ideologies and Consumers Interpretive Strategies, uttolkas som att respondenterna gör
tolkningar av reklambilderna som inte nödvändigtvis ligger i linje med de ideologiska
perspektiv som Åhléns vill förmedla.135 Utifrån CSR-perspektiv går det att se tendenser i
respondenternas resonemang som kan sägas ifrågasätta ärligheten i det ansvarstagande som
Åhléns kommunicerar genom reklambilderna. Således ställer sig respondenterna något
kritiska till trovärdigheten i den sociala hållbarhet och det ansvarstagande som präglar Åhléns
CSR-kommunikation.136 Samtidigt går det att se tendenser till att respondenterna
sympatiserar med den typ av social hållbarhet som Åhléns kommunicerar och de värden som
representeras. Resonemangen hos respondenterna kan även ses utifrån Consumer Identity, där
respondenterna gör egna tolkningar av reklambilderna som går i linje med deras personliga
och sociala omständigheter som de framhäver genom olika åsikter.137
I fokusgrupp 3 och 4 gavs det uttryck för att man upplevde att reklambilderna kunde ses som
provokativa. I sin tur ledde detta till utsagor som blev frikopplade från reklambilderna och
som handlade om värderingar generellt.
”De är lite provocerande, kan man säga. Tycker jag.” - Man 61 år.
Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
”Men asså jag förstår inte. Jag accepterar både homosexuella och alla de där. Men
jag förstår liksom inte varför de ska ut och ställa sig på barrikaderna hela tiden. Var
som vanliga människor! Fast de inte är det. Jag förstår inte varför de ska ut och
demonstrera hela tiden, och ha veckor för HBTQ-are och allt vad det heter. Jag
förstår liksom inte varför.” - Man 61 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
”Men generellt kan jag nog tycka att det är, i all reklam att de är sjuka…om vi tar
Postkodlotteriet som exempel, det är den som ligger närmast. Det finns ju inga
standardfamiljer, säger jag då eller vad man ska kalla det. Utan det måste vara en
pojk, eller en tjej, som gör reklam för familjebilden. Asså det är det här med
kärnfamiljen, att nästan som de inte kan visa en kärnfamilj för det är ute. Det måste
vara flicka eller…” - Man 57 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
”Det måste vara någon som blir störd på det. Då blir det att dem här på bilderna
stör sig på att de visar kärnfamiljen.” - Man 61 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25
april.

135

Arnould, E, J & Thompson, C, J. 2005. s. 875.
Reisch, A, L. 2006. s. 186-187.
137
Arnould, E, J & Thompson, C, J. 2005. s. 871.
136

28

“Nu sticker jag ut. Om vi tar de här paraderna. Gayparader och allt det här och det
finns ingenting som jag tycker är konstigt men det känns som att bara för att man är
homosexuell så i parad så måste man vara så extrem ändan ut så att det blir liksom
för mig på andra hållet på något sätt, det tycker jag kan provocera och anledningen
till att det är så, sticker ut så, så kan man börja tycka illa om det bara för att de är
provocerande.” - Man 59 år. Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
“Och det måste väl ändå vara så att fast man är gay så kanske man ändå vill bli
normaliserad liksom. Och det blir man ju inte då för då ska det plötsligt bli något
speciellt med det här med...” - Kvinna 56 år. Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
Ovanstående citat visar på att respondenterna i viss mån upplevde att de värden som
kommunicerades ut via reklambilderna var provocerande. Provokationen beskrivs bland
annat utifrån bilden på mannen med smink. Diskussionen gick dock vidare utanför Åhléns
reklambilder och hamnade i huruvida olika individer i samhället gör sig hörda och exponerar
sig. Flera tolkningar går att göra utifrån CCT. Det skulle kunna gå att ses som att de
värdemässiga perspektiv som finns representerade i reklambilderna inte tilltalar
respondenterna på ett personligt eller socialt plan. De väljer att göra omtolkningar av de
värden som finns representerade på ett sätt som passar dem som individer för att sedan
framhäva det som en del av deras person genom sina uttalanden, vilket kan ses som uttryck
för en form av Consumer Identity. Inte i den mening att de konsumerar på ett visst sätt men
att de i egenskap av potentiella konsumenter uttrycker sig på ett visst sätt.138
I skenet av uttalanden gällande Åhléns reklambilder och med koppling till uttalanden
gällande övrig reklam går det även att se tendenser på att respondenterna upplever en omvänd
form av marginalisering. Respondenternas resonemang kan tolkas utifrån att kärnfamiljen
inte syns tillräckligt mycket i reklam, eller att olika kategorier av människor syns för mycket.
Därigenom kan det ses som att respondenterna upplever att de tankar och handlingsmönster
som ligger dem närmast inte reproduceras tillräckligt, dels genom Åhléns reklam men också i
övrig reklam.139 Vidare går det att se mönster av hur respondenterna sympatiserar med
varandras åsikter, och paralleller kan därför dras till perspektiv inom Marketplace Cultures.140
Respondenternas åsikter gällande reklambilderna skulle i förlängningen kunna resultera i
någon form av ställningstagande gentemot Åhléns då man inte upplever sig sympatisera med
det sätt de sköter sin CSR-kommunikation.141

7.3 “Ja det säljer ju”
Under fokusgruppsintervjuerna ställdes frågor om vad respondenterna uppfattade som
företags motiv till att arbeta med och kommunicera CSR och social hållbarhet. Majoriteten av
samtalen gällande denna fråga skedde i samband med att bilderna från Åhléns
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reklamkampanjer visades, vilket också resulterade i att resonemangen i stor utsträckning var
riktade mot Åhléns som företag. Övervägande uttrycktes säljmotiv, PR och vinstdrivande
ambitioner som bakomliggande orsak till att Åhléns, och företag generellt, överhuvudtaget
ägnade tid åt hållbarhetskommunikation.
“Det är ju bra också att man har och visar att det inte ska vara något tjafs om vilken
etnicitet man har på lucia. Men ska man vara kritisk så gör ju knappast Åhléns det
för att visa att det kvittar vilken hudfärg du har. För dem vet ju att det kommer bli en
super...ja men med hur mycket media-täckning som helst.” - Man 21 år.
Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Jag tror att så fort det är vinstdrivande företag, så tror jag att det alltid är kopplat
till att generera vinst.” - Kvinna 56 år. Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
Utsagorna ovan skildrar de dominanta resonemangen inom fokusgruppsintervjuerna när det
handlade om Åhléns och andra företags bakomliggande ambition med CSR och socialt
hållbart arbete. Trots att resonemangen är kritiska visar ändå desamma på en förståelse för
företags tvingande behov att generera vinst. Vidare kan utsagorna tolkas som att oavsett om
företags hållbarhetsarbete identifieras i linje med intentionen av externa parter, så uppfattas
fortfarande uppsåtet från företagets sida inte som genuint med hänsyn till att deras mål är att
generera ekonomisk vinst. Crowther och Aras beskriver identifikationen av CSR-verksamhet
genom de tre principerna Sustainability, Accountability och Transparency.142 Därmed är det
möjligt att principerna inte är tillräckligt omfattande för att skildra CSR-verksamheten som
genuin, baserat på respondenternas resonemang.
“Jag tänkte att nu ska de vara i frontlinjen och vara lite fräcka och vädja till
ungdomar och det här queer-tänkandet. Alltså, jag kände inte att det fanns någon
seriös grund, utan bara att nu är vi där, och snabba. Själva sälj-tänket.” - Kvinna 65
år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
“Ja tyvärr så måste jag nog säga det, men som sagt nu svarar jag bara för mig själv.
Men jag tror att man bygger för att anpassa sig efter hur marknaden kommer se ut.
Och då tittar man hur marknaden ser ut och då marknadsför man sig efter detta.” Man 58 år. Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
“Det är ju bra, för det leder till en normalisering av marginaliserade grupper
liksom. Även om alltså oavsett Åhléns syfte, om det verkligen är det, eller bara PR, så
bidrar det ju till att marginaliserade grupper syns.” - Man 21 år.
Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
Arnould och Thompson menar att kommersiella medier reproducerar konsumenters tankar
och handlingar och sedan kommunicerar normativa synsätt eller perspektiv, vilket
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konsumenter sedan kan välja att omfamna eller motstå.143 Resonemangen visar att
reklambilderna som visades för fokusgruppintervjuerna ses som reproducerade gentemot hur
marknaden ser ut samt att Åhléns kanaliserade sig gentemot ungdomar. Således uppfattar
respondenterna att hållbarhetsarbetet är grundat i företagets egennytta, vilket också potentiellt
resulterar i att de äldre respondenterna väljer att motstå de normativa synsätt eller perspektiv
som kommuniceras, då det inte upplevs vara riktat till dem.
“Men det är väl det det handlar om. De har gjort ett statement som man kommer
komma ihåg och som man kommer koppla till Åhléns marknadsföringsmässigt, sedan
behövs det ju inte alltid följas upp i butikerna utan det blir såhär de får ju ändå ut
sitt varumärke och liksom trycka på ömma punkter på samhället liksom.” - Kvinna
22 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
“Ja, men de är ju medvetna om att det kommer bli en mediestorm. Och de kommer få
mycket gratis PR. Det är ju klart att man gör det.” - Man 22 år. Fokusgruppsintervju
1 den 19 april.
Respondenterna resonerar att Åhléns hållbarhetsarbete i form av reklambilderna var ett
medvetet val för att generera kännedom om varumärket. Likaså ansågs det inte nödvändigtvis
att hållbarhetsarbetet som kommunicerades representerar värden som genomsyrar Åhléns
som företag. Crowther och Aras menar att företags etiska perspektiv kan skadas på bekostnad
av maximering av vinst.144 Således kan resonemangen hos respondenterna tolkas som att
Åhléns ambition är att skapa uppmärksamhet och inte nödvändigtvis följa upp
hållbarhetsarbetet i praktiken, då de redan lyckats med sitt ändamål som uppfattas vara PR
och marknadsföring.
Vidare diskuterade två respondenter i fokusgruppsintervju 2 om Åhléns kommunikation av
social hållbarhet ändå kunde uppfattas som ett genuint uppsåt att kommunicera mångfald,
jämlikhet etc.
“Det väckte ju väldigt mycket hat minns jag, i alla fall från den här med lucia,
människor blev ju helt till sig. Så då visar det ju ändå på något sätt att det inte är så
accepterat som man tror att det är. Och då tar ju Åhléns ett ganska stort ansvar ändå
att våga gå ut med det här budskapet även fast att de kanske till och med förlorar
kunder på det. Och det är ju verkligen socialt ansvar då att de struntar i att de kan
förlora kunder för att ta sitt ansvar och visa att det är okej liksom. Så det tycker jag.”
- Kvinna 22 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
“Och det har väl verkligen med vår tid att göra asså med tanke på att det varit så
mycket diskussion om invandrare och mycket invandring till Sverige liksom och det
kaoset runt det och allt sånt. Så blir det ju ännu viktigare att trycka på det här med
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mångfald och en enad värld för att det har varit så påtagligt nära oss liksom.” Kvinna 22 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
Trots att ekonomisk vinst uppfattades generellt som centralt motiv till Åhléns engagemang i
hållbarhetskommunikation, diskuterades stundom om bilderna ändå kunde ses som genuina i
sitt uppsåt att förbättra samhället. Respondenterna uttalade sig kring att Åhléns erkänner sitt
samhällsansvar gällande att kommunicera allas lika värde, och är likaså beredda att förlora
kunder på grund av det. Inom CSR beskrivs Accountability som att företag erkänner sin
externa påverkan på omvärlden och tar ansvar för detsamma.145 Trots att Accountability i hög
utsträckning kan upplevas anknytas till företags externa påverkan i form av miljöförstöring,
visar respondentens resonemang att företags sociala ansvar bestående av etiska aspekter
likaså är förenligt med begreppet.

7.4 Konsumentmakt
I fokusgruppsintervjuerna diskuterades huruvida man gör aktiva val i sin konsumtion utifrån
hållbarhetsprinciper och om respondenterna upplevde att företags CSR-kommunikation hade
någon inverkan på deras beslut gällande konsumtion.
“Jag har nog börjat tänka lite så. För att knyta an till det här med Apoteket, att nästa
gång jag ska köpa mascara så ska jag kanske köpa där. För att liksom, de har ju
säkert lika bra grejer som ja på Kicks eller Åhléns. Och Apoteket för mig känns som
ett bra företag. Alltså, så tror jag. Ja men typ att de är trovärdiga och jag tror att det
har mycket med deras reklam att göra.” - Kvinna 25 år. Fokusgruppsintervju 1 den
19 april.
“Alltså jag personligen skulle ju välja ett företag som jag vet personligen stöttar en
organisation som jag stöttar själv. Så att det säljer ju.” - Kvinna 22 år.
Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
“Personligen så köper jag närodlat mer prio än ekologiskt. Alltså jag gillar liksom
när bönderna runt omkring mig, och de här bönderna nu som tappar upp sin egen
mjölk, istället för det här med Arla, och säljer direkt. Asså jag kan gilla det lite
grann. [...] det är något som jag tycker är väldigt tilltalande, och finns det möjlighet
att välja så väljer jag det.” - Kvinna 65 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
“Jag tror ju någonstans ändå att köper jag svenskt kött så är ju det hållbart i
längden också det är bra för oss, det är bra för Sverige och för bönderna om vi köper
svenskt kött.” - Kvinna 60 år. Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
De två första citaten kan ses som prov på hur respondenterna blir påverkade i sina
konsumtionsval av företags CSR-kommunikation. Konsumenter kan påverkas till att
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sympatisera med CSR-arbetet som utförs genom att företaget är transparenta i sin
kommunikation. Transparensen kan i sin tur leda till att konsumenter upplever att företagets
trovärdighet höjs.146 Därför går det att tolka det som att företagen utstrålar någon form av
trovärdighet genom sitt sätt att kommunicera som i detta fall lyckas påverka respondenterna
till att göra aktiva val genom konsumtion. Citatet från kvinna 22 år kan tolkas utifrån teorin
Politisk Konsumtion, där man kan välja att konsumera från ett företag som tar upp frågor som
man själv tycker är viktiga, så kallad Buycott.147
När det kommer till citaten från kvinna 65 år och kvinna 60 år så går det även här att utläsa
någon form av ställningstagande genom konsumtion. Det blir dock inte lika tydligt att de är
influerad av CSR-kommunikation i sina val, men att de konsumerar i linje med vad de själva
upplever som viktigt ur någon form av politisk, etisk eller miljömässig synvinkel, för att
också kanske i förlängningen förändra det sätt som marknaden fungerar på.148 Intressant är att
respondenten kvinna 60 år explicit uttrycker vilja att även konsumera utifrån någon slags
filantropisk anda, i hopp om att hennes konsumtion ska ha en positiv inverkan på hennes
omvärld.
Vid en mer kritisk analys av de citat som presenterats hittills under detta tema och i ljuset av
att hållbar konsumtion kan ses som en form av samhällstrend om man så vill, så går det att
tolka utifrån Consumer Identity Projects. Marknaden presenterar olika typer av positioner
som konsumenter kan välja att anta och genom dessa positioner försöka uppnå personligt
formulerade mål. Samtidigt som att de genom denna praktik uttrycker en form av identitet
som går i linje med en befintlig strukturerad konsumentdriven ekonomi.149 Således kan det
tolkas som att även om respondenterna uppfattar att de gör gott genom att konsumera på ett
visst sätt, antas en konsumentposition genom att konsumera hållbart som eventuellt bara
driver på den globala marknadsekonomin. Trots att respondenterna är medvetna om de
säljmotiv som eventuellt kan finnas i ett företags CSR-kommunikation så väljer de i någon
mån att ställa sig i linje med de motiven när de konsumerar.
Inom fokusgruppsintervjuerna samtalades det även om huruvida man väljer att inte handla av
ett företag om man upplever att de inte har sunda värderingar eller att man har hört att de har
betett sig illa. Diskussionerna visade på att man hade lättare för att välja bort vissa produkter
än hela företag.
“Man kanske bojkottar produkter mer än företag [...] För det är så jag tänker mest.
Exempelvis jag köper inte köttfärs som kommer från Irland och sånt där, för att man
vet att det är dåliga förhållanden. Nu är det ju djur i och för sig, men det kan väl
också ingå i CSR-arbete. Och att det är väldigt mycket antibiotika och sånt i köttet.
Men det känns som de flesta företagen man går till, gör man ju för att de förser mig
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med en tjänst liksom. Och då känns det som de måste vara några jävla rövhål för att
man ska säga upp den tjänsten.” - Man 21 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Vissa varor har man ju hört om, asså det är som Man 22 år säger, det som man
hört riktigt dåligt om det väljer man ju inte. Men annars kan jag inte säga att jag
tänker på det mycket. Det är ju om du hört dåligt om vissa produkter men annars
inte.” - Kvinna 22 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
“Där har kvinnor fått stå i de fiskeri-fabrikerna och fått skala de här förbannade
räkorna på löpande band. Och så kommer det maskiner som gör detta. Då ska det
vara poppis att äta det, så att kvinnorna återigen ska in i den bunkern och skala
räkorna, det är ju inte klokt! Gud vad jag blir förbannad på det. Jag köper inte
handskalat. - Kvinna 60 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
“Men jag gillar inte det, att de använder barnen så. [...] Men Åhléns hade ju den
dåliga smaken att vilja sälja ut honom. [...] där kan jag nog hetsa upp mig lite grann.
Och den här lucia-bilden störde mig väldigt. Jag kan tänka mig att välja bort om det
framgår.” - Kvinna 65 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
Beroende på hur transparenta företag är i sin CSR-kommunikation kan konsumenter välja att
påverka genom att exempelvis kritisera företaget utifrån deras CSR-arbete och kanske i
förlängningen välja att inte handla av dem.150 I förhållande till detta visar respondenternas
resonemang att man inte väljer att ta avstånd från hela företag utan snarare från enskilda
produkter. Vidare visar även uttalandena att man kan tänka sig att bojkotta diverse produkter
som inte ligger i linje med vad man värdesätter i sin konsumtion.151
Det sista citatet från kvinna 65 år tyder dock på att respondenten skulle kunna tänka sig att
välja bort Åhléns på grund av sättet de kommunicerar ut sitt CSR-arbete. Mot bakgrund av
vad som sagts tidigare av respondenterna gällande Åhléns ambitioner att vilja bryta normer
genom reklambilderna, kan det ses som att respondenten upplever att det inte får ske till
vilket pris som helst. I en omtolkningsprocess av reklambilden ger respondenten uttryck för
att hon upplever att Åhléns i någon mån har utnyttjat pojken på bilden. Hon anger också att
det är något som skulle kunna påverka hennes köpbeteende gentemot företaget. Följaktligen
kan detta ses som ett exempel på att respondenten upplever att Åhléns arbetar på fel sätt i sin
CSR-kommunikation.152
Resonemang inom fokusgruppsintervjuerna visade även på att CSR-kommunikation kunde få
respondenterna att bli avståndstagande eller att de valde att ignorera det, om man upplevde att
det blev för mycket.
“Ja men alltså, möts man varje dag av säg sociala medier som bombarderar vad
olika företag skriver om sitt CSR- och hållbarhetsarbete, man kanske ser det på tv,
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man kollar på dator, då kanske det går till en viss gräns att man typ vad tjatiga dom
är om sina arbetsförhållanden i Afrika, jag bryr mig inte om det, asså det kanske går
då att det rinner över och man inte bryr sig. Jag vet inte.” - Kvinna 25 år.
Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Men sedan om alla företag trycker på att vi gör det här och vi gör det här. Det blir
för jävla tjatigt eller? Jo men om alla bara vi gör det här för att, och vi gör det här,
om alla bara håller på och pekar finger som att trycka upp i ansiktet på en det här
gör vi och då blir man ju tillslut a men va fan håll käften.” - Man 24 år.
Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
Dessa två citat går att tolka som att respondenterna upplever att transparensen i företags CSRkommunikation kan gå till överdrift. Att det sätt på vilket de visar sitt ansvarstagande i sin
kommunikation kan få konsumenter att reagera likgiltigt eller att man nästan blir provocerad
av det. Således visar respondenterna att graden av ansvarstagande och transparens, vilket är
två begrepp som ses som centrala för företag att påverka sina konsumenters engagemang och
intresse gentemot CSR-arbete, kan få motsatt effekt och göra att man inte bryr sig om det.153
Vidare kan det ses som att respondenterna i viss mån upplever att företagets trovärdighet kan
ta skada om de är för påtagliga i sin CSR-kommunikation, således att kvaliteten tar skada av
kvantiteten.
Intressant i sammanhanget är att fokusgruppsintervjuerna så när som på en respondent inte
gav uttryck för något ställningstagande gentemot Åhléns CSR-kommunikation i förhållande
till reklambilderna och deras representation av jämställdhet och mångfald. Diskussionerna
som fördes i relation till Åhléns reklambilder visade snarare på ett fenomen som är
närvarande inom CCT, där reklambilderna fungerade som ett underlag för respondenterna att
samtala kring, skämta om och kritisera, men där inga egentliga uttryck för aktiva
ställningstagande gavs.154 Därigenom kan det tolkas att det sätt på vilket Åhléns
kommunicerar ut social hållbarhet via sin reklam inte påverkar respondenterna märkbart i sitt
ställningstagande. Det visar även på att det finns andra saker än transparens och
ansvarstagande i kommunikationen som kan avgöra om konsumenter tar ställning för eller
emot ett företags CSR-arbete.
“[…] Jag försöker påverka mina vänner med mina tankar samtidigt som de försöker
påverka mig.” - Kvinna 22 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
Intressant att påpeka är att respondenten ovan var den enda respondenten som uttryckte
medvetenhet i att påverka sin omgivning gällande tankar och värderingar, vilket inom
Politisk Konsumtion beskrivs som Discoursive Political Consumerism.155
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7.5 Generationsbetydelse
Under fokusgruppsintervjuerna tenderade respondenterna att diskutera problemområdet
utifrån generation. Diskussionerna skedde både på egen hand av deltagarna när de ansåg att
generation hade betydelse, dessutom ställdes frågor gällande generationsskillnader och
betydelser av densamma. Resultatet hade viss tendens att variera mellan respondenterna, både
inom enskild fokusgruppsintervju och mellan de upprättade fokusgruppsintervjuerna baserat
på generation. Dock uttalade majoriteten av de yngre respondenterna att äldre människor
troligtvis hade svårare att relatera till CSR, och framförallt gällande sociala frågor som
jämlikhet och mångfald. Likaså menade flertalet äldre respondenter att det var sannolikt att
yngre människor hade högre grad av förståelse för de värden Åhléns reklambilder
kommunicerade. Däremot diskuterade fokusgruppsintervjuerna bestående av äldre
respondenter generationsfrågan i mindre utsträckning än de yngre fokusgruppsintervjuerna.
“Men jag tror att de yngre är mer fritänkande. Jag tror inte de har några problem
med det här bilderna.” - Kvinna 65 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
“[…] Jag tror att mina föräldrar skulle ha väldigt svårt att ta till sig dessa bilder. De
skulle nog tycka att detta är hemskt, tror jag.” - Kvinna 56 år. Fokusgruppsintervju 4
den 27 april.
“Ja men precis. Så har det ju varit med massa frågor. Att...ja nu ska man kanske inte
jämföra olika frågor så… Men typ att gayäktenskap och sånt, att först när det blir ett
generationsskifte och att en majoritet av människor säger, skärp er nu och tyck inte
att det här är fel, och att det då går ganska fort. Att samhället slår över och blir en
majoritet som tycker någonting.” - Man 22 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19 april.
“Jag tycker att det här med miljön att det ändå är ganska lätt att ta till sig. Jag vet
att pratar jag med min mamma så tycker hon att det är jätteviktigt att handla
ekologiskt. Men sedan när det kommer till frågor om mångfald så tror jag att det kan
vara svårare för äldre generationer att ta in. Alltså att förstå sig på varför en man
skulle vilja sminka sig det kanske är jättesvårt för äldre människor för dem kanske
inte är uppvuxna i det.” - Kvinna 22 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
Både äldre och yngre respondenter gör distinktion mellan generationer för betydelse huruvida
meningsskapandet sker gentemot hållbarhetsarbete och dess kommunikation. Därmed råder
det ett relativt samförstånd om att yngre människor har liknande känslor och intresse när de
ställs inför frågan om social hållbarhet. Inom CCT beskrivs sådant samförstånd inom
Marketplace Cultures, vilket också eventuellt kan leda till att egenkonstruerade kulturella
världar skapas.156 Utifrån respondenternas utsagor kan sådana egenkonstruerade kulturella
världar, i detta fall, uttolkas vara baserat på acceptans och samförstånd om allas lika värde.
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“Men de som är yngre är kanske mer medvetna nu än vad vi var då. Just för att man
läser så mycket och med digitaliseringen och sånt. Det har nog bidragit till att yngre
människor, de växer upp snabbare.” Kvinna 24 år. Fokusgruppsintervju 1 den 19
april.
“Alltså, jag tror att den yngre generationen är mer enveten i sin medvetenhet. Ja mer
kritiska och liksom det företaget väljer vi bort. Jag tror att företag får akta sig mer,
vi var lite mer dumma.” Kvinna 60 år. Fokusgruppsintervju 3 den 25 april.
Uttalanden visar att digitaliseringen kan ses som en bidragande faktor till betydelsen av
hållbarhetsarbete utifrån generation. Likaså resonerar båda generationer att yngre människor
är ännu mer medvetna och kritiska gällande hållbarhetsarbete. Resonemangen kan i sin tur
tolkas som att respondenternas framtidsperspektiv är att marknaden i högre utsträckning
kommer användas som arena för politiska uttryck. Konsumenters kritik mot företag kan ske
som ett resultat av ökad medvetenhet, vilket är ett kännetecken för Politisk Konsumtion.157
Respondenter i fokusgruppsintervju 2 resonerade också att skillnader utifrån generation
berodde på olikheter i samhällsklimat som individer är uppväxta i.
“Nej men det tror jag också i och med att de varit uppväxta i ett sådant uppstyrt
samhälle som är att man tänker på ett visst sätt. Som inte vi har blivit uppväxta i.
Utan vi har blivit uppväxta med att alla är olika och vi tänker olika och sådana
grejer.” - Man 22 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
“Det här ligger väl väldigt mycket i vår tid också att du ska ifrågasätta alla normer
som finns från den gamla generationen. Det är väl det hela vår generation håller på
med, asså på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Men det är väl så i dagsläget att det är
inte konstigt med att två killar gillar varandra eller att två tjejer gillar varandra eller
att man är mörk eller ljus asså för att det är så normaliserat och det är väl kanske
också tack vare reklamen som det är så. Och sedan drar man väl det alltid ett strå
längre för att det verkligen ska bli en reaktion på det.” - Kvinna 22 år.
Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
Respondenterna ovan uttrycker att det nuvarande samhället och reklamen har under
uppväxtens gång påverkat deras generation att resonera och tycka på ett visst sätt. Samtidigt
står normativa meddelanden inom reklam i dagens samhälle i kontrast med den äldre
generationens resonemang och tycke. Respondenternas resonemang kan därmed återigen
tolkas utifrån att reklam i dagens samhälle i högre grad innehåller normativa meddelanden
som är anpassade till yngre konsumenters tankar, och riskerar därmed att avfärdas av äldre.158
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I fokusgruppsintervju 4 diskuterades att yngre individer, framförallt ungdomar och barn,
utsätts för press genom sociala medier och därmed följer upprättade mönster för att inte
avvika från sin omgivning. Diskussionen skedde i relation till reklambilderna.
“Asså, ungdomarna hade nog tyckt att det faktiskt inte alls var konstigt. Men jag
menar just det här att de har mycket mer att följa någon norm, tror jag idag. I alla
fall vad jag har märkt på ungdomar idag. Att de ska följa ett visst mönster eller stå ut
med press liksom. [...] Jag tror inte att yngre ser det här bilderna som något konstigt,
men det finns ändå mycket mallar att följa och det är mycket sociala medier. Man
har ju kommit fram till att man mår så himla mycket sämre om man har Facebook
och sitter där varenda dag. När man då jämför sig med andra och vet vad alla andra
gör och så.” - Kvinna 60 år. Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
“Fast jag tror att det är mycket värre för de yngre barnen faktiskt.” - Kvinna 56 år.
Fokusgruppsintervju 4 den 27 april.
Respondenternas resonemang ovan kan ge uttryck för antaganden att yngre individer
påverkas av sin sociala omgivning och strukturer vid mottagande av kommersiella yttranden
likt Åhléns reklambilder. Därmed är det tänkbart att den sociala omgivningen och dess
strukturer kan påverka förhållningssätt till kommersiella uttryck av social hållbarhet och i
slutändan konsumtion. Institutionella och sociala strukturer som kön, klass, etnicitet och
gemenskap kan påverka konsumenters val och beteende.159 I detta fall är det tänkbart att
respondenterna anser att sociala strukturer i form av gemenskap påverkar yngre individer,
och därmed konsumenter, att förhålla sig positivt till uttryck likt de som kommuniceras via
Åhléns reklambilder, eftersom rädsla för exkludering från gemenskapen är påtaglig.
“Jag tror det beror på lite geografiskt vart man är också. För att landsbygden är
generellt sett mycket mer inskränkt, medan i storstaden där det förekommer oftare är
mer accepterande. Så det är väl en intressant fråga också. Det är inte bara
generationer.” - Man 24 år. Fokusgruppsintervju 2 den 19 april.
Avslutningsvis är det intressant att tillägga att respondenten ovan resonerade med
utgångspunkt i att olika syn på social hållbarhet i form av mångfald och jämlikhet inte endast
borde ses från generation, utan likväl utifrån geografiskt perspektiv.

7.6 Sammanfattning av resultat och analys
Resultatet och analysen visade att respondenterna hade en relativt hög medvetenhet gällande
CSR och social hållbarhet. Dock var de associationer till CSR som gjordes av respondenterna
i hög utsträckning relaterade till miljömässiga frågor samt arbetsvillkor. Vidare uttryckte
respondenterna att företags hållbarhetsarbete överlag var en rådande samhällstrend, och
likaså ett initiativ av företagen som grundades i självcentrerade motiv, likt ekonomiskt vinst.
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I förhållande till de reklambilder som respondenterna fick diskutera kring gavs det exempel
på att de kunde uppfattas som provocerande, men att de också representerade ett socialt
ansvarstagande från Åhléns sida. Det var främst bland den äldre generationen som det gavs
uttryck för att bilderna var provocerande, medan den yngre generationen upplevdes ha en
större acceptans för den typ av hållbarhetsarbete som Åhléns kommunicerade via bilderna.
När respondenterna resonerade kring huruvida generationsskillnader kunde ha någon
inverkan på hur man förhåller sig till Åhléns reklambilder, framkom det att båda
generationerna upplevde att den yngre generationen hade lättare att ta till sig den typ av
social hållbarhet som Åhléns kommunicerade. Slutligen resonerade majoriteten av
respondenterna inte kring något ställningstagande i form av konsumtion i relation till Åhléns
reklambilder, däremot när samtalen kretsade kring miljöfrågor uttryckte respondenterna
aktiva ställningstaganden främst i form av konsumtion.
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8. Diskussion
Följande kapitel diskuterar resultat och analys i relation till uppsatsens syfte och
frågeställningar.
Genom de olika teoretiska begrepp och perspektiv som har tillämpats genomgående under
uppsatsens analys har det blivit tydligt att det finns multipla sätt att tolka människors
resonemang i förhållande till CSR, CSR-kommunikation och social hållbarhet. Teoretiska
perspektiv inom CCT har visat på att det går att skapa en form av förståelse kring varför
deltagarna/människor resonerar som de gör kring CSR. Uppsatsen har visat prov på att
deltagarnas resonemang och meningsskapande kan ha påverkats av personliga och kulturella
preferenser, vilket kan sägas ha spelat in i de åsikter och ställningstagande som de gett
uttryck för. Vidare har begrepp kännetecknande för CSR såsom Sustainability,
Accountability och Transparency bidragit till att tolka deltagarnas utsagor om hur de
resonerar kring CSR-kommunikation från företag generellt och Åhléns i synnerhet. Teorin
om Politisk Konsumtion har bidragit till en begreppslig konkretisering kring det sätt på vilket
deltagarna kan sägas göra aktiva ställningstagande som knyter an till CSR-kommunikation
och kommunikation som inbegriper social hållbarhet.
Vidare kommer detta kapitel besvara följande frågor:
-

Hur beskriver individer företags initiativtagande gällande social hållbarhet?
Hur resonerar individer kring CSR och social hållbarhet och hur kan detta förstås i
relation till företaget Åhléns kommunikation?
Vilka mönster och skillnader kan uttolkas utifrån olika generationers resonemang
gällande företags CSR-arbete och Åhléns kommunicerande av social hållbarhet?

Resultatet tydliggjorde ett mönster kring att deltagarna beskrev att hållbarhetsarbete kan ses
som allmän utvecklingsriktning bland företag i samhället. Likaså uttryckte deltagarna att det
råder en allmänt hög medvetenhet gällande hållbarhetsfrågor bland konsumenter idag, och att
det är därför företag tvingas arbeta med CSR-frågor och kommunicera detsamma. Därmed
kan det tolkas som att deltagarna i denna uppsats upplever att konsumenter idag befinner sig i
en form av maktposition där de påverkar företag till att arbeta utifrån CSR-perspektiv. Vidare
kan det tolkas som deltagarna resonerar att företag utifrån självcentrerade motiv anammar
den typ av hållbarhetsarbete som konsumenter värderar, för att i sin tur inte förlora kunder.
Liknande resultat erhölls i Ellen, Webb och Mohr’s studie, som menar att konsumenter
upplever att företags engagemang i CSR grundas genom självcentrerade motiv, varav
kundlojalitet är ett exempel.160 Vidare visar deras studie att konsumenter tillskrev negativa
bedömningar om hållbarhetsarbetet härstammade från konsumenternas krav.161 I kontrast till
Ellen, Webb och Mohr’s undersökning, uttryckte deltagarna inom denna uppsats en relativ
acceptans till CSR-arbetet trots att initiativet potentiellt grundades i självcentrerade motiv
160
161

Ellen, S, P, Webb, J, D & Mohr, A, L. 2006. s. 149-150.
Ellen, S, P, Webb, J, D & Mohr, A, L. 2006. s. 150.

40

från företagets sida. Således kan det tolkas som att deltagarna inte upplever något problem
med att hållbarhetsarbete gynnar företags vinstdrivande agenda, samt att den samhällsnytta
som hållbarhetsarbete eventuellt genererar är bestående oavsett företagets motiv.
Ett genomgående mönster i resultatet var att deltagarna upplevde att företags initiativtagande
gällande CSR och social hållbarhet främst handlade om miljöfrågor och arbetsvillkor. I
analys och resultat har vi tolkat det som att det kan bero på att transparensen i företags CSRkommunikation är mest påtaglig när det kommer till dessa områden. Deltagarna uppgav dock
inte huruvida det är någon form av CSR-kommunikation som har påverkat deras medvetenhet
gällande miljömässiga aspekter och arbetsvillkor. Därför går det att spekulera i var dessa
insikter kommer ifrån, om deltagarna undermedvetet blivit påverkade av företags CSRkommunikation eller om det är andra informationskällor likt massmedia som ligger till grund
för deras uppfattningar.
Till skillnad mot Lee och Shin’s studie som visade att det finns en positiv sammankoppling
mellan konsumenters kännedom om CSR-arbete och konsumtionsintentioner, resonerade
deltagare inom denna uppsats att konsumtion av hållbart framtagna produkter är en fråga om
ekonomisk tillgång.162 CCT gav möjlighet att uttolka deltagarnas resonemang om CSR som
en fråga om socioekonomiska aspekter. Vidare kan därmed CSR-kommunikation och hållbart
framtagna produkter upplevas som riktade mot välbärgade individer, och kan ses som en
investering i framtiden som inte är möjlig för alla.
Först när reklambilderna som exemplifierade Åhléns hållbarhetskommunikation visades,
resonerade majoriteten av deltagarna att mångfald, jämlikhet och tolerans också kunde
innefattas i CSR och socialt hållbarhetsarbete. Således står deltagarna inom denna uppsats i
viss kontrast med resultatet i Sen och Bhattacharya’s studie, som fann att konsumenter i hög
utsträckning inte är medvetna om CSR-relaterade mångfaldsarbeten.163 Kontrasten i resultatet
mellan undersökningarna kan eventuellt förklaras utifrån att det samhälleliga intresset för
denna typ av CSR-arbete har ökat under de 16 år som skiljer mellan undersökningarna. Dock
är det väsentligt att poängtera att deltagarna eventuellt inte hade nämnt mångfald, jämlikhet
osv. som social hållbarhet om bilderna inte hade visats.
Även om flertalet deltagare visade på en acceptans gentemot Åhléns CSR-initiativ och dess
kommunikation av social hållbarhet, så reflekterade en övervägande majoritet av deltagarna
kring företagets motiv i form av ekonomisk vinst eller PR. Tidigare forskning inom
fenomenet har funnit liknande resultat, där konsumenter uttrycker en form av skepticism mot
företags engagemang i hållbarhetsarbete.164 Därmed är det intressant att fråga sig vad och hur
företag bör kommunicera hållbarhetsarbete för att konsumenter ska uppleva det som ett
genuint och trovärdigt uppsåt. Gällande denna fråga är det därav betydelsefullt att tillägga att
två deltagare reflekterade över Åhléns hållbarhetsarbete i form av bilderna som ett genuint
och ansvarsfullt initiativ, på grund av att ämnet var aktuellt och att Åhléns riskerade att
162
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förlora kunder som resultat av kommunikationen. Således är det tänkbart, utifrån de två
deltagarna i denna uppsats, att individer resonerar att företag behöver vara beredda att förlora
pengar samt kommunicera social hållbarhet utifrån ett dominant samhälleligt intresse för att
konsumenter inte ska inta ett skeptiskt ställningstagande gentemot företags CSR-arbete.
Resultatet visade att deltagarna ansåg att trovärdigheten är en väsentlig aspekt när företag
kommunicerar ut sitt CSR-arbete, samt att deltagarna tenderade att kritisera företaget om
rapporteringen inte ansågs vara korrekt utförd. Något motsägelsefullt uttryckte även
deltagarna att transparensen i företags CSR-kommunikation kunde gå till överdrift, och leda
till att de blev provocerade och därmed ignorerade företaget i fråga. Den ambivalens och i
viss mån inkonsekvens som resonemangen kring trovärdighet och transparens visar på, var
något som i stundom figurerade i fokusgruppsintervjuerna och visar således på komplexiteten
i deltagarnas sätt att förhålla sig till CSR-kommunikation som fenomen. Ambivalensen i
meningsskapandet kan även kopplas till perspektiv inom CCT165
I stort sett gav deltagarna inte något uttryck för aktivt ställningstagande i förhållande till
CSR-kommunikation/arbete som är knutet till den typ av social hållbarhet som Åhléns
kommunicerar via sina reklambilder. Därmed kan det tolkas som att de upplever att Åhléns
kommunikation inte har något att erbjuda dem personligen. I likhet med Schmeltz studie
tolkades deltagarnas resonemang som att CSR-kommunikation behöver inkludera något
element som tilltalar konsumenten på ett personligt plan.166 Även om flera deltagare upplevde
att det är ett bra CSR-initiativ av Åhléns, så kan det tolkas som att det inte är tillräckligt för
att skapa ett aktivt engagemang hos deltagarna. Man erkänner det arbete som Åhléns gör men
det räcker inte längre än så. Däremot uppgav deltagarna att de kunde göra ställningstaganden
i anslutning till miljö, såsom att konsumera ekologiskt och närodlat. I likhet med deltagarnas
medvetenhet om CSR-arbete, så är miljön något som även är närvarande i det sätt de
konsumerar på. Detta resultat stärker Reisch teori om att konsumenters ställningstagande i
förhållande till CSR främst är knutna till miljömässiga frågor.167 I övrigt visade deltagarnas
resonemang även prov på att man kunde uppleva sig bli påverkad av företags CSRkommunikation i förhållande till det sätt man konsumerar på.
Även om det rådde en form av enighet mellan deltagarna utifrån generation när de samtalade
kring Åhléns reklambilder, uppstod likaså en viss ambivalens hos deltagarna baserat på
Åhléns värdemässiga grunder. Diskussionerna av denna spridda karaktär kan därmed ses som
att individers personliga preferenser i hög utsträckning styr bedömning av CSRkommunikation. Liknande resultat fann Sen och Bhattacharya, deras studie visade att
konsumenters köpintentioner blir negativt påverkade om företagets val av CSR-domän inte
överensstämmer med konsumenters personliga värderingar.168
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Vidare har tidigare forskning visat att personliga etiska värderingar och ideologier tenderar
att påverka äldre konsumenters sätt att konsumera om företaget ifråga arbetar etiskt
tvivelaktigt, medan unga konsumenter har lättare att acceptera det om de själva gynnas av
det.169 De personliga etiska preferenserna, var till skillnad från tidigare forskning, inom denna
uppsats inte begränsade till den äldre generationen, utan de yngre deltagarna visade även att
de i sina ställningstaganden styrdes av personliga etiska principer och preferenser. Dock kan
detta förklaras utifrån att yngre deltagare inom denna uppsats var mellan 21–25 år gamla,
medan den tidigare forskningen studerade barn och ungdomar. Därmed kan det utifrån vår
uppsats tolkas som att yngre personers preferenser gällande värderingar och etik förändras
efter ungdomsåren. Således överensstämmer denna tolkning med vad Rawwas och
Singhapakdi poängterar, eftersom deras studie visade att konsumenters etiska perspektiv
förändras med åldern.170
Till skillnad från den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen, visade resultatet i denna
uppsats att CSR-kommunikation på olika sätt kan uppfattas som provocerande. När den äldre
generationen exponerades för Åhléns reklambilder så gavs det uttryck för att de uppfattades
som provocerande. Det intressanta var att diskussionernas fokus i det här fallet lämnade
bilderna och gick vidare till vad som egentligen kanske uppfattades som provocerande.
Reklambilderna, som ett kommunikativt exempel av social hållbarhet, fungerade som ett
underlag för deltagarna att uppmärksamma sådant som de uppfattade som mer intressant i
sammanhanget. Således var det kanske inte just Åhléns kommunikation av social hållbarhet
som var provocerande, utan att det var något mycket större som låg bakom, där bilderna
fungerade som en trigger hos deltagarna. Intresseväckande är att Åhléns CSR-initiativ, som i
grund och botten syftar till att göra gott, i det här fallet omvandlas till något negativt. Vidare
har tidigare forskning, som tidigare nämnts, visat på att äldre konsumenter tenderar att ställa
sig mer kritiska till företags oetiska förhållningssätt.171 I kontrast till den tidigare forskningen
visade vårt resultat att de äldre deltagarna kritiserade väl menade etiska initiativ, i form av
den social hållbarhet som Åhléns kommunicerar. Intressant i sammanhanget är att de yngre
deltagarna uttryckte att de trodde att äldre generationer hade svårare för att acceptera den
form av social hållbarhet som Åhléns kommunicerar via sina reklambilder. Detta visade sig
alltså stämma i förhållande till den här uppsatsens deltagare. I sin tur trodde den äldre
generationen att yngre människor var mer förstående och öppna inför den formen av social
hållbarhet, något som också visade sig stämma utifrån den här uppsatsens deltagare. Således
går det att se att de generaliseringar som respektive generation gjorde har någon form av
empirisk grund.
Den yngre generationen uttryckte också att CSR-kommunikation kunde bli provocerande,
dock inte i relation till reklambilderna. Deras resonemang hamnade i huruvida den generella
mängden av företags CSR-kommunikation kunde gå till överdrift. Så till den grad att man
väljer att inte bry sig om det. Detta visar på att företag kan bli för påträngande i sin CSR169
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kommunikation och att det kan påverka konsumenters sätt att förhålla sig till företaget. Det
kan även tolkas som att deltagarna som tillhörde den yngre generationen upplever att CSRkommunikation ska ske på deras villkor för att man ska uppmärksamma det. Om företaget i
fråga försöker tvinga det på konsumenterna så blir man avståndstagande istället för att tycka
det är bra.
Återkommande i resultatet var att både äldre och yngre deltagare, vid diskussion av Åhléns
reklambilder, resonerade att hållbarhetsarbetet i högre utsträckning var riktat till yngre
individer än äldre. Enligt denna uppsats resultat kan det därmed ses som att den social
hållbarhet som reklambilderna exemplifierar, uppfattas vara mer signifikant för yngre
generationer, då deras värderingar kan tänkas ligga mer i linje med de värderingar Åhléns
kommunicerar.

8.1 Slutsatser
Den här uppsatsen har synliggjort den komplexitet som människors meningsskapande kring
CSR och social hållbarhet präglas av. Uppsatsen har därmed även visat på värdet i att
närmare undersöka människors förhållningssätt gentemot CSR och social hållbarhet för att
företag ska kunna öka sina möjligheter att nå fram till sina målgrupper med den typen av
kommunikation. Vidare har även uppsatsen visat att individers meningsskapande kring CSR
och social hållbarhet kan skilja sig med avseende på generationstillhörighet, detta kan också
ses som relevant kunskap för företag som kommunicerar ut den typen av arbete, speciellt för
företag likt Åhléns som har ambitionen att nå ut till ett brett spektrum av människor. Det
faktum att generationerna resonerade olika gällande kommunikation av social hållbarhet kan
tyda på att respektive generation har olika kulturella förförståelse som formar deras
resonemang. Uppsatsen visade även på en medvetenhet hos deltagarna i förhållande till den
typ av social hållbarhet som Åhléns kommunicerar ut, och att de erkänner det som en form av
CSR-arbete. Dock var det inget som uppfattades påverka deltagarna i någon betydlig grad,
exempelvis uttryckte deltagarna ingen intention att konsumera Åhléns varor till följd av att
företaget ägnade sig åt den typen av CSR-kommunikation. Vidare kan detta tyda på att den
typen av social hållbarhet som Åhléns kommunicerar ut kan ha svårare att locka individer till
ställningstagande än exempelvis CSR-kommunikation gällande miljöfrågor. Social hållbarhet
är eventuellt ett för abstrakt begrepp att ta till sig, eftersom ställningstaganden i förhållande
till den typ av CSR-arbete inte uppfattas påverka den enskilde individen i dess vardag, som
exempelvis ekologisk konsumtion gör. Upplever inte individer en direkt påverkan eller
relation till CSR-värdet kan möjligtvis kommunikationen utav detsamma likaså uppfattas som
provocerande, vilket deltagarna inom uppsatsen på olika sätt gav uttryck för.

8.2 Begränsningar
Som tidigare nämnt kan inte denna uppsatsens resultat säga något generaliserande om
individers resonemang, utan bör istället förstås utifrån denna uppsatsens deltagare. Däremot
kan resultatet visa på möjliga tendenser och förhållningssätt som kan existera inom
populationen. Vidare vill vi även poängtera att inom fokusgruppsintervjuerna fanns det de
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deltagare som var mer framträdande än andra, vilket också kan sägas ha påverkat resultatet i
den mån att vissa personers resonemang blir överrepresenterade. Dock försökte vi som
moderatorer att engagera samtliga deltagare i diskussionerna.

8.3 Framtida forskning
De sociala aspekterna inom CSR, vilket mångfald och jämlikhet är exempel på, är fortfarande
ett relativt begränsat forskningsområde. Därför uppmuntrar vi andra forskare till att fortsätta
undersöka CSR i relation till dessa områden. Vidare finner vi det intressant att undersöka om
geografiska skillnader, likt små- respektive storstad, påverkar hur individer resonerar kring
social hållbarhet, vilket även kom fram som perspektiv i denna uppsatsens empiri.
Åhléns som företag har under de senaste åren förekommit i massmedia vid flertal tillfällen,
bland annat när de har kritiserats för att ha agerat oetiskt. Vi menar att det vore intressant att
undersöka de tillfällen som Åhléns har varit utsatta för kritik i relation till deras
hållbarhetsarbete, eftersom det kan tänkas påverka företagets trovärdighet i sina CSRinitiativ.
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Bilaga 1.
Intervjuguide
● Inledning
- Presentera studiens syfte och om konfidentialitetskravet
- “Bryta isen-frågor”: Fråga om ålder sysselsättning och låt respondenterna berätta lite
om sig själva.
● Upplevelser och resonemang om företags CSR-arbete och hållbarhetskommunikation
- Visa bilderna (tre enskilda bilder ur Åhléns tidigare reklamkampanjer)
- Känner ni igen dessa bilder och hur skulle ni beskriva dem?
- Vad säger bilderna er?
- Vad tror ni företaget har för ambition att använda sig av sådana bilder?
- Vad innebär företags sociala hållbarhetsarbete för er? Kan ni ge exempel på företag
som arbetar med detta och hur dem gör det?
- Hur upplever ni generellt företags arbete och kommunikation som har någon form av
ställningstagande eller ansvarstagande? Kan ni ge något exempel?
- Varför tror ni att företag arbetar med sådana frågor och kommunicerar det till
omvärlden? Och i vilket syfte?
- Påverkas ni i någon mån av företags kommunikation kring hållbarhet? Om ja på vilket
sätt?
● Personliga upplevelser och värderingar kring social hållbarhet.
- Vad har frågor kring social hållbarhet för position i er vardag? Är det något ni
funderar och diskuterar kring privat?
- Reflekterar eller resonerar ni kring något form av ställningstagande när ni handlar? Ge
gärna exempel på hur ni gör.
- Upplever ni att er generation har andra värderingar och upplevelser av social
hållbarhet än andra generationer? Ge exempel.
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