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1.0 Introduktion
1.1 Problembakgrund
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett komplext begrepp som handlar om hur företag
på ett hållbart sätt kan arbeta med sin sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan på
omvärlden. Det är upp till varje enskilt företag att själva avgöra i vilken utsträckning de vill
arbeta med CSR-frågor (Borglund et al, 2012). Ur ett samhällsperspektiv går det tydligt att
se att frågor kring företags hållbara eller ohållbara påverkan på omvärlden blir mer och mer
uppmärksammat. Företagande handlar idag mycket om att ta hänsyn till rådande normer och
de förväntningar som konsumenter kan ha gällande att företag arbetar för att bidra till ett
hållbart samhälle (ibid). Idag handlar det till största del inte längre om huruvida företagen
ska arbeta med CSR-frågor, utan snarare hur de ska arbeta med frågorna och på vilket sätt
de bör kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till sina konsumenter (Borglund et al, 2009). I
dagens samhälle söker företag därför ofta efter nya sätt att arbeta på för att på så vis skapa
legitimitet för sin verksamhet (Borglund et al, 2012). I dagens digitaliserade samhälle finns
det stora möjligheter för konsumenter att ta del av användargenererat innehåll gällande
företags CSR och hållbarhetsarbete på företagens hemsidor, bloggar och andra sociala
plattformar. Den informationen leder även till möjligheter för konsumenter att diskutera
hållbarhetsrelaterade frågor med andra användare på de olika plattformarna (Environics,
1999, i Morsing et al, 2006).
För att ett företag ska kunna bedriva effektiv kommunikation gällande sitt CSR- och
hållbarhetsarbete kan de välja att utveckla en CSR-strategi. Dawkins (2005) menar att det är
viktigt för företag att utveckla en tydlig strategi gällande CSR som bland annat kan innefatta
de aspekter av arbetet som bäst ger svar på konsumenternas förväntningar. De möjligheter
och risker som kan uppstå för ett företag i samband med hållbarhetskommunikationen är
också viktigt att ha med i CSR-strategin (Dawkins, 2005). En CSR-strategi kan alltså
innefatta en tydlig plan med de initiativ som företaget i fråga valt att lägga sina resurser på
för att upprätthålla ett starkt förtroende hos sina konsumenter. Strategierna utformas för att
företaget ska hålla sig konkurrensmässigt starka och vinna marknadsandelar (Borglund et al,
2012).
I och med att CSR-frågor har blivit allt mer uppmärksammat har det uppstått en diskussion
kring den misstänksamhet som kan uppstå hos konsumenter gällande företags
bakomliggande motiv till CSR-initiativen. Diskussionen innefattar bland annat hur effektiva
initiativen egentligen är och därmed har många initiativ kritiserats för att inte vara
transparenta och trovärdiga nog (Heyder, 2009). En risk med att kommunicera sitt
hållbarhetsarbete för mycket är att konsumenterna uppfattar det som att företaget överdriver
kommunikationen gällande deras initiativ för att gynna sin egen verksamhet (Olausson,
2009). Schmeltz (2012) presenterar en annan åsikt och argumenterar för att företag inte
behöver vara så försiktiga när de kommunicerar sina CSR-initiativ, utan att de snarare bör
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förändra sättet de kommunicerar CSR-arbetet på. Detta tyder på att det finns en rådande
problematik kring hur kommunikationen av CSR och hållbarhet ska ske då företagen är
oroliga för hur konsumenterna kommer att ta emot och förstå den informationen.
Mot denna bakgrund kommer föreliggande studie att undersöka det Halmstadsbaserade
livsmedelsföretaget Wapnös hållbarhetskommunikation samt ta reda på hur deras
konsumenter tolkar kommunikationen.

1.2 Wapnö som företag
Wapnö är ett lantbruksföretag lokaliserat i Halmstad kommun som själva beskriver sig som
ett företag som har förflyttats från att vara ett moget traditionellt lantbruksföretag i en
gårdsmiljö till ett konsumentnära företag med livsmedel1. På gården går det, utöver djuren,
bland annat att finna Wapnös egna gårdsmejeri, gårdsbryggeri, mälteri, odlingar och
växthus. Utöver detta finns det även ett hotell, en restaurang samt olika möteslokaler
(Wapnö, 2017a). Wapnös produkter säljs inte bara i Halmstad utan finns även till försäljning
på andra platser i landet.
Wapnö har en vision som innefattar ett tydligt fokus på smakupplevelse och hållbar miljö.
Wapnö har under tjugo år arbetat fram gårdens egna kretslopp (se bilaga 1) som utgör basen
i deras verksamhet och även innefattar begreppet Härproducerat som är ett registrerat
varumärke och står för att råvara och förädling sker på samma plats. Begreppet
Härproducerat innebär att ett transportled kan tas bort då mjölken inte behöver bearbetas på
annan plats, utan sker på gården. Vidare menar Wapnö att Härproducerat ger “närhet”,
“färskhet” och “öppenhet” vilket också är företagets ledord (Wapnö, 2017b). De har i
många år arbetat med en hållbar produktion och de blev tidigt miljöcertifierade, vilket enligt
dem själva har bidragit till en stor kunskap om miljöfrågor och hållbar produktion. Wapnös
många år av arbete med hållbarhetsfrågor har bidragit till att de, enligt sig själva, är ett
ledande företag inom sin bransch (Wapnö, 2017c). Wapnö kommunicerar främst sina
hållbarhetsinitiativ på sina egna produkter och genom sina egna kanaler, som bland annat
innefattar deras hemsida, Instagram-konto och Facebook-sida.
Hållbarhet och hållbarhetskommunikation är en del inom begreppet CSR och kommande
kapitel som behandlar tidigare forskning berör hela CSR-området. I och med att Wapnö
arbetar med hållbarhetsfrågor är det den hållbara aspekten inom CSR som denna studie
ämnar till att undersöka.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka Wapnös hållbarhetskommunikation samt att ta reda
på hur de vill att kommunikationen ska tolkas och förstås. Vidare kommer Wapnös
hållbarhetskommunikation att studeras ur ett konsumentperspektiv och studien ämnar till att
1
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undersöka hur Wapnös konsumenter tolkar hållbarhetskommunikationen. Med konsumenter
syftar denna studie på personer som vid enstaka tillfällen, eller regelbundet konsumerar
produkter från Wapnö. Detta blir relevant att undersöka då Wapnö är ett
konsumentorienterat företag som i dagsläget mestadels kommunicerar via sina sociala
medier, sin hemsida och sina produkter. Företaget blir i och med detta begränsade gällande
sina möjligheter att nå nya konsumenter, vilket gör det relevant att undersöka hur Wapnös
nuvarande konsumenter uppfattar hållbarhetskommunikationen. Studien kommer därmed att
undersöka huruvida konsumenterna tolkar Wapnös kommunikation i linje med företagets
avsikt, eller om de gör andra tolkningar av densamma.
Då existerande forskning på området CSR och hållbarhet mestadels fokuserar på hur företag
kan uppnå bäst resultat genom sina initiativ, vill denna studie bidra till att fokusera på hur
konsumenter tolkar och förstår olika hållbarhetsbudskap. För att ett företag ska lyckas med
sin hållbarhetskommunikation är det lika viktigt att veta hur företaget på bästa sätt ska
kommunicera ut sina budskap som att veta hur konsumenterna kommer att tolka och förstå
kommunikationen. Det blir därmed relevant att närmare undersöka vilka faktorer som kan
påverka människors benägenhet att göra olika tolkningar och vad det kan tänkas bero på att
ett och samma budskap kan tolkas på olika sätt.
För att uppnå studiens syfte kommer följande tre frågeställningar att behandlas:
•
•
•

Hur vill Wapnö att deras hållbarhetskommunikation ska tolkas och förstås?
Hur tolkar Wapnös konsumenter företagets hållbarhetskommunikation?
Hur kan resultatet förstås utifrån Encoding/decoding-modellen?
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2.0 Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom CSR-området att presenteras. Inledningsvis kommer
en kort historik om CSR att introduceras följt av risker och möjligheter med att kommunicera CSR.
Avslutningsvis presenteras idéer om CSR-strategier samt nyligen framtagen forskning på CSRområdet.

2.1 CSR då och nu
CSR är ett svårdefinierat och komplext begrepp som bland annat innefattar det sociala,
ekonomiska och miljömässiga ansvar som företag har i relation till omvärlden (Barlett &
Devin, 2011). Då det finns många definitioner av begreppet är det relativt flexibelt och
anpassningsbart för företag att välja hur de vill arbeta med CSR-frågor (Borglund et al,
2012).
Under mitten av 1990-talet fick ett antal stora klädmärken kritik för att utnyttja arbetskraft i
utvecklingsländer, vilket kritiker menade stred mot mänskliga rättigheter. Detta väckte en
stark debatt i samhället om att företag måste ta ansvar för omvärlden och reflektera över sin
egna påverkan på densamma (Grafström et al, 2015). I takt med att samhället blev allt mer
globaliserat blev det även lättare att kommunicera över landsgränser och ta del av andra
företags normer och värderingar. Det nya kommunikationssättet som globaliseringen
möjliggjorde innebar därmed att tankar och idéer gällande företags sociala och miljömässiga
ansvar lättare kunde spridas och påverka samhällsansvaret i andra länder (Borglund et al,
2012).

2.2 Risker och möjligheter med CSR
Ett företags CSR- och hållbarhetskommunikation kan ses som en förbindelse mellan
företags faktiska CSR-initiativ och huruvida konsumenter uppfattar företaget som hållbart
eller inte (Young Lee, 2016). Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete har idag blivit allt
viktigare för företag. Ju mer ett företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete, desto större blir
risken att de kritiseras för sina initiativ (Morsing & Schultz, 2006). Problematiken grundar
sig i att konsumenter har förväntningar på att företag engagerar i CSR-initiativ, samtidigt
som de inte vill att företag kommunicerar ut det för mycket (Morsing et al, 2008). Många
konsumenter ser företags CSR-initiativ som en viktig faktor när de skapar sig en åsikt om
olika företag, men det är inte säkerställt vad konsumenterna faktiskt förväntar sig att höra
om företagens arbete (Schmeltz, 2012). Såväl Young Lee (2016) som Morsing et al (2008)
förespråkar att CSR-initiativ kommuniceras ut av en tredje part, som till exempel
nyhetsmedier och konsumenter, detta för att det är mer trovärdigt än om företaget själva styr
och kommunicerar budskapet.
När företag kommunicerar ut CSR-initiativ finns det en risk att konsumenter blir skeptiska
då de inte kan vara säkra på de bakomliggande motiven till initiativen. Allt för ivrig
kommunikation av CSR i förhoppning om att stärka sin legitimitet och sitt anseende kan
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göra konsumenter skeptiska och det kan ge en motsatt effekt än den tänkta (Morsing &
Schultz, 2006; Elving, 2013). Detta kan leda till att företagen fastnar i en ond cirkel där
framtida CSR-initiativ kan komma att ses som manipulativa och självgoda. Ett företag som
har ett gott rykte hos konsumenter har lättare att slippa undan kritik gällande sina CSRinitiativ än företag som från början har dåligt anseende. Detta då konsumenter kan bli
skeptiska att ett sådant företag endast engagerar sig i CSR-frågor för att rädda sitt eget rykte
(Elving, 2013).
Den största utmaningen med att kommunicera CSR handlar om att minimera risken för
skepticism hos konsumenter. När ett företag väl börjar kommunicera sina CSR-initiativ så
kan det sätta igång en misstänksamhet hos konsumenterna (Barlett & Devin, 2011).
Konsumenter tenderar att vara känsliga gällande CSR-kommunikation, detta gör att om
kommunikationen sker eller tas emot på fel sätt, kan det skada ett företags legitimitet mer än
vad kommunikationen kan stärka legitimiteten (Beckmann, 2006). För att motverka
skeptiska konsumenter gäller det att CSR-initiativen passar ihop med företagets
kärnverksamhet och varumärke (Dawkins, 2005). Annan forskning visar i kontrast till detta
att att företag inte behöver vara så försiktiga i sin kommunikation som tidigare forskning
visat på, utan att de istället bör lägga fokus på att förändra sitt sätt att kommunicera sina
CSR-initiativ på. Om företag vill informera och engagera sina konsumenter gällande sitt
CSR-arbete bör de kommunicera detta på ett mer direkt och transparent sätt än vad som görs
idag (Schmeltz, 2012). Borglund (2009) argumenterar för att genom att vara transparent
med såväl framgångar som motgångar i sin CSR-kommunikation kan ett företag motverka
skeptiska konsumenter. Skepticismen grundar sig ofta i att konsumenter tror att CSR är
något som företagen enbart pratar om som en form av PR-trick för att det ser bra ut, snarare
än något som de faktiskt arbetar med och genuint bryr sig om (Borglund, 2009).
Det är viktigt att företag är medvetna om att konsumenters förväntningar gällande CSR kan
förändras med tiden. Därmed uppmuntras företag att kontinuerligt utvärdera sina CSRinitiativ för att säkerställa att initiativen möter de förväntningar som konsumenterna har
(Barlett & Devin, 2011). Likaså är det viktigt att förmedla rätt budskap till rätt målgrupp då
olika grupper har olika förväntningar gällande företags CSR-initiativ. Alla konsumenter
letar inte själva proaktivt efter CSR-information och en fördel är därmed att företag
skräddarsyr sin kommunikation så den passar till de olika gruppernas förväntningar
(Dawkins, 2005).

2.3 CSR-strategier
En viktig del gällande företags arbete med CSR kan vara att utveckla en CSR-strategi, en på
förhand bestämd plan, som tydliggör hur företaget ska fördela sina resurser för att
upprätthålla ett förtroende hos sina konsumenter (Bartlett & Devin, 2011). Företag bör
utveckla konsekventa CSR-strategier så att de kan undvika att få kritik för att CSRinitiativen endast är utförda som en del i att stärka företagets anseende. Företag bör därmed
med fördel förstå processen med hur CSR-budskapen ska kommuniceras till konsumenterna,
så att deras initiativ tas emot och förstås som ärliga och trovärdiga (Ellerup Nielsen &
5

Thomsen, 2006). Att implementera en dialog med konsumenter i utformandet av CSRstrategin är viktigt för företag i den bemärkelsen att det kan maximera konsumenternas
uppfattning om företaget och därmed betrakta CSR-initiativen som legitima och
tillförlitliga. Detta förutsätter att dialogen mellan företag och konsumenter är transparent
och att konsumenter känner att de får respons på sina uttryckta förväntningar (Urša &
Podnar, 2011). Enligt Golob & Podnar (2011) är en dialog inte bara ett tillvägagångssätt för
att implementera CSR, utan även ett verktyg som företag kan använda för att förstå vilka
frågor som är viktiga och hur de på ett framgångsrikt sätt kan integrera dem i sin CSRstrategi.
Företag kan kommunicera ut sina CSR-initiativ genom två typer av kommunikationssätt,
kontrollerade och okontrollerade. Kontrollerad kommunikation innefattar bland annat årliga
CSR-rapporter, företagshemsidor, Tv-reklam, tidningar och produktförpackningar (Young
Lee, 2016). Den okontrollerade kommunikationen är när tredje part, det vill säga
nyhetsmedier och konsumenter, kommunicerar ut informationen vilket Young Lee (2016)
menar ger mer trovärdighet än när företagen själva förmedlar informationen. Sociala medier
kan sägas hamna mellan den kontrollerade och okontrollerade kommunikationen då företag
själva kan välja om de vill skapa en profil på de olika digitala plattformarna. Företagen har
kontroll över vad de själva publicerar på sina sociala medier, men inte eventuella
kommentarer, diskussioner och spridning av inlägg. Ju mer kontroll ett företag har över
kommunikationen, desto större är risken att konsumenterna tror att företaget gör det för att
gynna sin egna verksamhet (ibid).

2.4 CSR idag
Den senaste tidens forskning om CSR tyder på att utmaningen med att kommunicera CSR
går att lösa genom att, som tidigare nämnt, se till att initiativen har en stark koppling till
företagets kärnverksamhet, detta kallat strategic fit. Forskning visar att genom strategic fit
kan även problemen med skeptiska konsumenter och låg trovärdighet hos företag
motverkas. Ny forskning belyser även vikten av att uppnå CSR-consumer fit, det vill säga att
företags CSR-initiativ relaterar och stämmer överens med konsumenternas personliga
värderingar (Schmeltz, 2017). Stämmer CSR-initiativen överens med de personliga
värderingarna är sannolikheten stor att konsumenterna anser att företaget är engagerat i sina
initiativ, vilket kan leda till ett ökat förtroende. Företag kan försöka rikta konsumenters
uppmärksamhet till sina uppsatta mål gällande hållbarhet, för att sedan kommunicera ut
CSR-initiativen och visa konsumenterna att de arbetar för att uppnå målen. Det kan leda till
ett mervärde för företag då de visar en ambition om att nå sina uppsatta mål gällande
hållbarhetsfrågor (Park et al, 2017).
Synen på CSR för ett decennium sedan var en helt annan än den är idag. Då handlade det
mer om huruvida företag överhuvudtaget skulle arbeta med CSR eller inte, medan det idag
kan ses som en förutsättning för att driva ett företag. Kraven på transparens och
ansvarsskyldighet har pressat företag att sätta CSR på agendan och med det följer
svårigheter med att implementera de rätta CSR-strategierna och att hitta rätt sätt att
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kommunicera sina initiativ på. Kommunikationsproblemet för företag uppstår när de ska
bestämma hur och genom vilka kanaler de ska kommunicera ut sina CSR-initiativ för att
möta konsumenternas uttryckta behov och förväntningar. Det är högre krav på företags
sociala och miljömässiga ansvar idag än för några år sedan. En del av CSRkommunikationen startade som en reaktion till olika sociala och miljömässiga
företagsskandaler som avslöjats, för att på så sätt försöka återuppbygga företagets
förtroende. Idag kan istället CSR-kommunikation användas som ett proaktivt redskap för att
motverka oro och skepticism bland sina konsumenter (Arvidsson, 2010).
CSR är ett begrepp i ständig förändring vilket gör att företag måste hålla sig uppdaterade om
de förväntningar som såväl samhället som konsumenterna har. Det är även viktigt att företag
är uppmärksamma och beredda att anpassa sig till de förändringar som kan komma att ske.
Företag kan sträva mot att arbeta fram gemensamma värderingar mellan sitt företag, sina
konsumenter och sina CSR-initiativ. De gemensamma värderingarna kan fungera som en
strategi för att effektivisera företagets CSR-kommunikation (Schmeltz, 2017).
Forskning visar på att konsumenter har förväntningar gällande att företag är engagerade i
CSR-initiativ, men det finns en rådande problematik gällande hur företag ska kommunicera
ut sina CSR-initiativ till konsumenter. Problematiken grundar sig i ovissheten gällande hur
kommunikationen tas emot och förstås av konsumenter. En del forskning visar på att
mottagarna kan bli skeptiska till de bakomliggande motiven, medan annan forskning visar
på att kommunikationen ska vara transparent och anpassningsbar för att nå ut till
konsumenter på bästa sätt (Morsing & Schultz, 2006; Schmeltz, 2017).
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3.0 Teoretisk referensram
I följande avsnitt presenteras de teorier som kommer användas som utgångspunkt i denna studie.
Everett Rogers modell Förändringskurvan kommer först att presenteras följt av Rewirs modell En
trappa till handling. Vidare kommer en kombination av de båda modellerna att presenteras och
avslutningsvis redogörs för Stuart Halls Encoding/decoding-modell.

3.1 Förändringskurvan
För att kunna utläsa olika grupper gällande människors vilja att ta emot nya innovationer,
som till exempel produkter, trender och tjänster, kan Everett Rogers modell Diffusion of
Innovations även kallad Förändringskurvan användas (se figur 1). Modellen syftar till att
förklara hur, varför och i vilken takt nya innovationer sprids i olika samhällsgrupper
(Rogers, 2003). Kurvan kan även tillämpas för att beskriva miljöfrågor och vilka trender
som finns på området (Olausson, 2009). Med innovation syftar denna studie på trender kring
företags hållbarhetsinitiativ samt hur dessa initiativ sprids i olika takt till de olika
segmenteringsgrupperna.

(Figur 1. Förändringskurvan)

Modellen delar in befolkningen i olika segmenteringsgrupper som Rogers kallar för
innovatörer, tidiga användare, tidigt majoritet, sen majoritet och eftersläntrare. En
utgångspunkt inom modellen är att människor tar till sig innovationer på olika sätt och i
olika takt, där grupperna innovatörer och tidiga användare är viktiga för att en innovation
ska fortsätta att spridas till resterande grupper (Appelgren & Leckner, 2013). När det
kommer till att få spridning på hållbarhetsinitiativ är det viktigt att veta i vilken grupp på
Förändringskurvan som konsumenterna är placerade i. Det är viktigt att förstå då intresset
gällande hållbarhetsinitiativ kan variera mellan olika grupper och i vissa fall kan det räcka
att rikta sig mot en liten grupp för att få spridning till resterande grupper (Olausson, 2009).
De grupper som befinner sig först på kurvan kan ses som extra viktiga att nå ut till då de
ofta agerar “opinionsledare”, och har möjlighet att sprida såväl positiv som negativ
information om en produkt eller innovation till övriga grupper (Appelgren & Leckner,
2013).
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3.2 En trappa till handling
Kommunikationsbyrån Rewir gjorde år 2008 en målgruppssegmentering på uppdrag av
Naturvårdsverket, där de utgick ifrån människors attityder och benägenhet till handlande i
klimatfrågan (Olausson, 2009). Rewir (2008) baserade sina segmenteringar i modellen En
trappa till handling bland annat på människors förmåga att påverka, deras syn på
klimatvänlig konsumtion och synen på det egna ansvaret (se figur 2). Sex olika
segmenteringsgrupper identifierades: eliten, de engagerade, de sansade, de nyvakna, de
passiva och skeptikerna. Eliten är den enda gruppen som har klart för sig hur de ska
prioritera och agera gällande klimatfrågan, det är även den minsta gruppen. De engagerade
och de sansade är de grupper som lyft upp frågan på agendan och är beredda att agera. De
prioriterar frågan men är inte helt säkra på hur det ska gå till. De nyvakna har börjat inse
problematiken i klimatfrågan, men följer sina tidigare vanor och ser helst att någon annan
agerar då de fortfarande inte ser de personliga fördelarna med att agera och ändra sina
köpvanor. De passiva är medvetna om problemet men sitter fast i tidigare vanor och
maktlöshet, deras ställning i klimatfrågan är utanför inflytande-zonen. Skeptikerna är den
grupp som är minst trolig att agera då de inte har något intresse i dessa frågor (Olausson,
2009).

(Figur 2. En trappa till handling)

3.3 Den kombinerade modellen
Olausson (2009) har gjort en kombination mellan Rewirs En trappa till handling och Rogers
Förändringskurva. I Den kombinerade modellen går det att utläsa En trappa till handlings
olika segmenteringsgrupper, för att på så vis förstå konsumenternas beteenden och
inställning i klimatfrågan (se figur 3). De båda modellerna har olika syften,
Förändringskurvan visar i vilket stadie konsumenterna befinner sig i och deras förmåga att
förflytta sig mellan olika stadier, medan En trappa till handling visar på människors
engagemang i klimatfrågan. I Den kombinerade modellen går det att ta del av de olika
segmenteringsgrupperna, för att på så vis förstå konsumenternas engagemang i
klimatfrågan. Modellen syftar till att dels visa i vilket stadie en konsument befinner sig men
även deras engagemang i klimatfrågan. Modellen kan visa vilken grupp som företag med
fördel bör rikta sin kommunikation till, vilken typ av kommunikation som passar bäst till
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just den gruppen samt eventuella likheter och skillnader gällande hur konsumenter tolkar
samma hållbarhetsbudskap (Olausson, 2009).

(Figur 3: Utifrån Olaussons (2009) Kombinationsmodell)

För att ett företag ska kunna nå ut till alla grupper kan det vara fördelaktigt att rikta
kommunikationen till andra grupper än bara eliten och de engagerade, då dessa grupper
redan har en stor medvetenhet i klimatfrågan och agerar självmant (ibid). Eftersom eliten
endast utgör en liten del av konsumenterna kan majoriteten av resterande grupper behöva
mer information gällande företags hållbarhetsinitiativ för att faktiskt ändra sina beteenden
(Beckmann, 2006). För företag blir det viktigt att ta reda på vilken eller vilka grupper som
kommunikationen bör rikta sig till för att på så vis få stor spridning och respons (Olausson,
2009). Genom att använda Den kombinerade modellen går det att förstå om respondenternas
placering i modellen kan ha inverkan på hur de tolkar Wapnös hållbarhetskommunikation.
Modellen kan även ge studien förståelse kring respondenternas engagemang i klimatfrågan,
vilket också kan vara en bidragande faktor till hur de tolkar budskapen från Wapnö.
Den kombinerade modellen kommer att användas som ett komplement till den tredje teorin,
Encoding/decoding, för att försöka förstå varför konsumenter kan göra olika tolkningar av
Wapnös hållbarhetskommunikation.

3.4 Encoding/decoding-modellen
Kommunikationsmeddelanden är alltid öppna och går att tyda på olika sätt beroende på
kontexten och mottagarens kulturella bakgrund. Stuart Hall är upphovsman till
Encoding/decoding-modellen som är starkt länkad till uppkomsten av receptionsanalys.
Inom Encoding/decoding-modellen ses sändaren som kodare av ett meddelande, encoder
och mottagaren som avkodare, decoder (McQuail, 2010). Hall (1973) accepterade idén om
att ett meddelande har en förutbestämd mening som är inbyggd i en typ av symbolisk
kontext, men menade på att det finns möjlighet att mottagaren förkastar, omformulerar eller
missförstår det avsedda budskapet. En av grundtankarna är att det inte i förväg går att veta
hur mottagaren kommer att tolka och förstå meddelandet. De allra flesta meddelanden
innehåller på något vis budskap som går att förstå på olika sätt beroende på mottagarens
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bakgrund, förförståelse och tidigare erfarenheter. Sändaren av ett meddelande har alltid en
förbestämd tanke om hur mottagaren ska tolka och förstå meddelandet, men så fort ett
meddelande lämnar sändaren har denne inte längre kontroll över hur budskapet kommer att
tolkas (Hall, 1973). Det skapar istället möjlighet för ett flertal nya tolkningar som bland
annat beror på mottagarens ideologiska och sociala erfarenheter (McQuail, 2010).
Den allmänna implikationen är att mottagaren oftast inte tolkar budskapet på det sätt som
sändaren haft som avsikt. Encoding/decoding-modellen innehåller flera nyckel principer,
som till exempel flertydighet i meddelanden, olika kulturella och socioekonomiska
bakgrunder hos mottagarna samt hur sändaren formulerar sina meddelanden (McQuail,
2010). Enligt Hall (1973) finns det tre olika typer av tolkningssätt, dominant läsning,
förhandlande läsning och oppositionell läsning. Den dominanta läsningen innebär att
mottagaren tolkar ett budskap i linje med sändarens avsikt, det görs inga egna tolkningar
utan mottagaren accepterar sändarens budskap som det var menat. Den förhandlande
läsningen gör en mer kritisk läsning av texten, mottagaren förstår det avsedda budskapet
men tolkar även materialet utifrån sina egna erfarenheter och intressen. Den oppositionella
läsningen går emot det avsedda budskapet och ersätter det helt med sina egna tolkningar.
Inom Encoding/decoding-modellen är en aspekt att undersöka hur människor kommunicerar
med varandra. Om ett meddelande tolkas på ett annorlunda sätt än vad sändaren hade för
avsikt kan det bero på ett brus som uppstått på grund av olika omständigheter, som till
exempel språkbarriär och olika förkunskaper om ett specifikt ämne (Hall, 1973).
Då denna studie syftar till att undersöka hur Wapnö vill att deras hållbarhetsarbete tolkas
och förstås och hur konsumenterna tolkar kommunikationen blir Encoding/decodingmodellen en relevant utgångspunkt. De tre olika tolkningssätt som presenterats blir även en
viktig komponent i denna studie då de kan vara en anledning till varför vissa respondenter
tolkar budskapet på ett sätt, medan andra gör en vidare tolkning. En central del i modellen är
att ta reda på hur mottagarens erfarenheter och bakgrund kan påverka tolkningen av ett
budskap och därmed kommer denna studie ta det i beaktning för att ta reda på hur
konsumenter tolkar Wapnös hållbarhetskommunikation.
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4.0 Metod
I följande avsnitt kommer val av metod att presenteras och argumenteras för. Därtill beskrivs och
diskuteras studiens urval, genomförande, analysmetod samt en avslutande metodreflektion.

4.1 Metodval
Kvalitativa studier är många gånger tolkande och har ett fokus på att förstå kontexten i det
sociala samspelet med hjälp av respondenter och deras tolkningar av verkligheten. För att
lyckas besvara studiens frågeställningar och samla in relevant empiriskt material har ett
kvalitativt angreppssätt visat sig vara bäst lämpat. Inom den kvalitativa forskningen finns
det många olika metoder, där intervjuer utgör en del (Bryman, 2011). För att ta reda på hur
Wapnö vill att deras hållbarhetskommunikation ska tolkas och förstås genomfördes en
intervju med Wapnös VD Lennart Bengtsson. Utöver det genomfördes även sex enskilda
intervjuer med konsumenter till Wapnö för att ta reda på hur dessa personer tolkar företagets
hållbarhetskommunikation. Konsumentintervjuerna genomfördes med ett
receptionanalytiskt angreppssätt. Vid samtliga intervjuer deltog båda studiens författare för
att säkerställa att intervjuerna genomfördes på liknande sätt och samtliga intervjuer spelades
in på två mobiltelefoner.

4.1.1 Receptionsanalys
All medierad text som publiken tar in påverkar dem på ett eller annat sätt, såväl medvetet
som omedvetet. Receptionsforskning intresserar sig för den meningsskapande process som
sker i mötet mellan publik och text (Eriksson & Östman, 2010). Då denna studie delvis
syftar till att undersöka hur Wapnös konsumenter tolkar företagets
hållbarhetskommunikation blev valet att använda en receptionsanalytisk metod.
Respondenterna fick ta del av tre material från Wapnö i form av Wapnös egenproducerade
YouTube-film, baksidan på ett mjölkpaket samt ett inlägg från Wapnös Facebook-sida
(materialet går att ta del av under rubrik 5.1.3 samt 5.3). Inom receptionsanalysen studerar
forskaren hur olika demografiska bakgrunder hos publiken kan påverka deras tolkningar av
en text (ibid).
För att förstå Wapnös hållbarhetskommunikation som en meningsskapande process i flera
steg har Stuart Halls Encoding/decoding-modell varit en utgångspunkt. Modellen är en
utgångspunkt inom receptionsanalysen, men receptionsanalysen intresserar sig även för den
meningsskapande processen hos såväl sändare som mottagare. Genom att presentera
materialet under intervjuerna gick det att undersöka hur konsumenterna med hjälp av
materialet skapar mening och hur deras bakgrund och tidigare erfarenheter kan påverka
vilka tolkningar som kan komma att göras (Eriksson & Östman, 2010). Valet av dessa
material grundade sig i en ambition att presentera tre olika budskap, i olika former och från
olika kanaler. Det var även väsentligt att materialen skulle beröra olika frågor och på så vis
förmedla olika budskap. Detta för att få en bredd i det utvalda materialet och kunna se hur
tolkningarna kan skilja sig beroende på vilket område som berörs.
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4.2 Urval
För att hitta lämpliga respondenter till konsumentintervjuerna användes i första hand ytligt
bekanta för att underlätta access och säkerställa att de demografiska kategorierna
uppfylldes. För att få tag på de sista respondenterna användes referenser via de ytligt
bekanta. På så vis gick det att säkerställa att urvalet fick den spridning som studien
eftersträvat.
Då studien syftar till att dels undersöka hur Wapnö vill bli förstådda genom sin
hållbarhetskommunikation var det viktigt att få genomföra en fysisk intervju med en person
på företaget. Vi kontaktade Wapnö via mail och förklarade studiens syfte och idéer. När
Wapnö svarade informerade de om att Bengtsson var den person som var bäst lämpad att
delta i intervjun då han besitter både kunskap om företaget men även om deras
kommunikationsarbete. Bengtsson är involverad i de flesta processer inom företaget vilket
gjorde att en intervju med honom gav studien den information som behövdes för att besvara
den ena frågeställningen.
När det gäller intervjuerna med konsumenterna till Wapnö användes ett strategiskt urval för
att hitta respondenter till studien. Ett strategiskt urval innebär att respondenterna väljs
utifrån olika demografiska kategorier och i denna studie användes fyra demografiska
kategorier: utbildningsnivå, kön, ålder och geografisk placering (Trost, 2012).
20-39 år

40-59 år

60-80 år

Maria: Kvinna 28 år
Eftergymnasial utbildning
Stockholm

Peter: Man 54 år
Ingen eftergymnasial utbildning
Stockholm

Karl: Man 61 år
Eftergymnasial utbildning
Stockholm

Adam: Man 25 år
Ingen eftergymnasial utbildning
Halmstad

Sara: Kvinna 48 år
Eftergymnasial utbildning
Halmstad

Eva: Kvinna 77 år
Ingen eftergymnasial utbildning
Halmstad

(Tabell 1: Demografisk uppdelning av respondenterna). Namnen i studien är fingerade.

Respondenterna valdes utifrån tre stycken boxar där varje deltagare skulle uppfylla de
demografiska kategorierna. Uppdelningen såg ut på följande sätt, 20-40 år, 40-60 år och 6080 år, där en i varje ålderskategori skulle representera Stockholm och den andra Halmstad
samt att den ena skulle ha eftergymnasial utbildning och den andra inte (se tabell 1). Detta
gjorde det möjligt att undersöka hur konsumenternas åsikter och tolkningar kring Wapnös
hållbarhetskommunikation kan förstås utifrån deras olika bakgrunder. Valet att studera
Halmstad och Stockholm som geografisk placering grundade sig på att ta reda på hur en
geografisk närhet till företaget kan påverka konsumenternas åsikter och tolkningar av ett
hållbarhetsbudskap. Halmstad blev ett självklart val då det är där Wapnö är positionerat och
har en stor kundkrets som känner till företagets verksamhet. Stockholm valdes då det är en
storstad utan direkt koppling till en gård i Halmstad men där Wapnös produkter finns
tillgängliga i butik. Detta kan bli relevant att undersöka då relationen till en viss produkt kan
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påverkas av hur geografiskt nära konsumenten befinner sig själva företaget, eller
produktionen. Ålder var en viktig aspekt att ha med då Wapnös konsumenter finns inom alla
åldrar, men också för att människors intressen och prioriteringar i till exempel miljöfrågor
kan skilja sig åt beroende på deras ålder (Verhage, 2013). Utbildningsnivån och kön togs
med då även det skulle kunna vara en bidragande faktor i människors olika prioriteringar
samt för bidra till ytterligare spridning i urvalet.

4.3 Genomförande
Då denna studie syftar till att undersöka hur Wapnö vill att deras hållbarhetskommunikation
ska tolkas och förstås samt hur deras konsumenter tolkar densamma är intervjuer ett
lämpligt metodval. Att använda intervjuer är relevant när studien ska undersöka människors
uppfattningar och tolkningar av olika slag (Larsson, 2010). En fördel med att genomföra
intervjuer är att frågorna kan anpassas och ställas i en annan ordning än den först tänkta
samt att det går att arbeta med en frihet som inte finns på samma sätt vid arbetande med ett
frågeformulär. Detta gör att intervjun kan bidra med andra svar och ge en mer nyanserad
bild av det som undersöks (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En intervju handlar inte
bara om att ställa frågor, utan det är viktigt att ett samtal byggs upp som besvarar studiens
syfte och frågeställningar, samt att intervjuaren har en flexibilitet till att hela tiden anpassa
samtalet efter den riktning som intervjun tar.
Intervjuer kan genomföras i ett fysiskt möte med respondenten, eller via till exempel telefon
eller mail. I denna studie har fysiska intervjuer varit en viktig aspekt då studien undersöker
uppfattningar och värderingar, vilket också kan visa sig på andra sätt än via det verbala
språket. En lång tystnad eller att en person obekvämt skruvar på sig är viktig information
som kan gå förlorad till exempel via en telefonintervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2015).

4.3.1 Företagsintervju
Genom att Wapnö är positionerat i Halmstad underlättade processen när det gäller att få
tillträde till fältet. Inför intervjun med Bengtsson var en förberedelse att utforma en
intervjuguide med teman och frågor som skulle behandlas under intervjun (se bilaga 2).
Intervjuguiden användes mycket för att inte tappa tråden eller glömma bort att ta upp någon
viktig fråga. Ett arbetssätt som blev viktigt i denna studie var att ställa öppna frågor för att få
så beskrivande och utvecklade svar som möjligt. I intervjuer går det att arbeta med olika
grader av struktur och för att denna intervju på bästa sätt skulle ge studien relevanta svar
valdes en semistrukturerad intervjuform (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).
Intervjun med Bengtsson genomfördes på Wapnö Gård för att Bengtsson skulle känna sig
bekväm och trygg i miljön. Inledningsvis presenterades studiens syfte och en kortare
presentation av oss själva. Efter att ha gått igenom de forskningsetiska riktlinjerna ställdes
några inledande frågor om Wapnös historia och bakgrund där en ambition var att påvisa vår
tidigare kunskap i frågan men även öppna upp möjligheten att få fram nya svar. Intervjun
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fortlöpte under cirka en timme och genom att spela in materialet blev det möjligt att vid
transkriberingstillfället inte bara lyssna på vad som sägs utan även hur vissa saker
omnämns, vilket kan underlätta för att förstå kontexten.

4.3.2 Intervjuer med konsumenter
I utformandet av intervjuguiden inför de sex konsumentintervjuerna var det viktigt att på
förhand bestämma vilka teman som skulle beröras och för att inte missa någon viktig fråga
(se bilaga 3). Till skillnad från intervjun med Bengtsson hade konsumentintervjuerna mer
fokus på respondenternas tolkningar och uppfattningar gällande det material från Wapnö
som presenterades under intervjuerna. Varje intervju genomfördes i ett fysiskt möte och
inleddes med att studiens syfte presenterades, samt de forskningsetiska riktlinjerna som
studien har förhållit sig till. Vidare informerades respondenterna om begreppen CSR och
hållbarhetskommunikation då dessa begrepp är relevanta att känna till för att kunna ge mer
utförliga svar. I nästa steg fick respondenterna presentera sig själva och deras ålder,
bostadsort och utbildningsbakgrund för att vidare berätta om vad de förknippar med Wapnö
som företag. När dessa steg var avklarade fick respondenterna berätta om sitt egna
engagemang i olika miljöfrågor och motivera sina svar. Sedan presenterades Den
kombinerade modellen och respondenterna fick förklarat för sig vad modellen visade samt
innebörden av de olika segmenteringsgrupperna. Respondenten fick sedan själv placera sig i
en av modellens olika segment samt motivera detta beslut utifrån hur de själva prioriterar
och engagerar sig i klimatfrågan.
Efter det fick respondenten det ta del av Wapnös YouTube-film, baksidan på ett mjölkpaket
samt ett Facebook-inlägg från Wapnö. Respondenterna fick, efter att ha tagit del av
materialet, berätta vad de såg och upplevde samt vilka tolkningar de gjorde. Respondenterna
fick även resonera kring huruvida materialen gav dem en ny bild av Wapnö som företag.
Materialet presenterades halvvägs in i intervjun för att först få respondentens spontana
reaktion av Wapnö som företag och sedan låta respondenten ta ställning till de olika
materialen. Som ett avslutande moment berördes hållbarhetskommunikation i det stora hela,
med dess olika möjligheter och risker, för att försöka ta reda på hur mottaglig respondenten
är gentemot hållbarhetskommunikation.
Intervjuerna med Wapnös konsumenter var semistrukturerade vilket gav oss möjlighet att
följa de teman och frågor som formulerats i intervjuguiden. Det öppnade även upp
möjligheten för kompletterande frågor som utgör en betydande del av de resultat som
framkom och som på förhand inte hade kunnat förutses (Bryman, 2011). Intervjuguiden
användes framförallt som en säkerhetsåtgärd för oss, för att säkerställa att alla ämnen
berördes. Intervjuerna genomfördes på varierande platser, men genomgående var att
respondenten själv fick vara med och bestämma vart de ville intervjuas, för att de skulle
känna sig mer bekväma. Intervjuerna varade mellan 25-35 minuter och vid samtliga
intervjuer fördes ett samtal som vi upplevde som naturligt.
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4.4 Analysmetod
Efter varje genomförd intervju var ambitionen att så snabbt som möjligt transkribera det
inspelade materialet likt Öbergs (2015) rekommendationer, för att på så vis inte glömma
bort viktiga detaljer. Vid transkriberingen var arbetssättet att transkribera halva den
genomförda intervjun var, för att sedan lyssna igenom intervjun i sin helhet och därmed
säkerställa att vi båda upplevt intervjun på samma sätt. På detta sätt kunde vi effektivisera
arbetet med transkriberingen och även kontrollera varandras transkribering. För att inte
ändra bilden av respondenten eller de svar som framkom var ett arbetssätt att skriva ned ord
för ord utan att redigera eller ta bort överflödigt material då respondenten konstaterande,
tvekande eller höll med om något som sades.
För att försöka skapa ordning i materialet inför analysen sorterades materialet genom en
noggrann tematisering. Tematiseringen gick ut på att vi färgkodade det empiriska materialet
för att se vilka teman som var mest framträdande och representerade för att på så vis
underlätta analysarbetet. De teman som framkom och uppenbarade sig i det empiriska
materialet gick även att härleda till den tidigare forskningen. Temat skepticism fick till
exempel färgen blå och uttalanden kring transparens fick färgen orange. Genom att arbeta
på det sättet gick det att utläsa återkommande kodningar, i vårt fall färger, vilket till slut
ledde till att det gick att se olika mönster i materialet.
Vad gäller processen med att reducera materialet är det viktigt att beskära materialet på rätt
sätt så att det ändå ger en sanningsenlig bild av det som framkommit under intervjuerna. Vi
har grundat vår reducering på att lyfta fram de områden och teman som även behandlas i
kapitlet om tidigare forskning. På så vis har det arbetats fram en stabil grund inför
analysarbetet där det empiriska materialet har kunnat stärkas med hjälp av teorier inom den
tidigare forskningen (Rennstam & Wästerfors, 2015).

4.5 Metodologiska reflektioner
4.5.1 Intervju
Valet att genomföra intervjuer istället för fokusgrupper baserar sig på att vi vill skapa oss en
djupare förståelse för den enskilda konsumentens tolkning och förståelse gällande
hållbarhetskommunikationen. På så vis gick det att utläsa hur konsumenternas olika
erfarenheter och förförståelse kan påverka den tolkning de gjort av materialet från Wapnö,
samt hur de valde att svara på och resonera kring frågor om hållbarhetskommunikation. I en
fokusgrupp är det lätt att någon blir “opinionsledare” och därmed påverkar hela gruppens
åsikter och en risk är då att åsikter och reaktioner som avviker från ledarens inte
framkommer i gruppen (Eriksson & Östman, 2010).
Under intervjun med Bengtsson blev det viktigt att ta hans position som VD i beaktning då
risken alltid finns att en person på en ledande position vill ge en tillrättalagd bild av
företaget och dess arbete (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). För att minska den risken
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var en ambition att genomföra intervjun mer likt ett samtal snarare än en tydligt strukturerad
intervju för att på så sätt försöka få ett ökat förtroende. Något att tänka på när det gäller
intervjuformen är att det är en konstruerad situation som kan leda till att såväl intervjuare
som respondent faller in i en egen värld. En risk med detta är att intervjuaren kan råka
förföra respondenten och på så vis få fram svar som respondenten annars inte skulle
framfört. Därmed bör intervjuaren försöka hålla sig så neutral som det går, men samtidigt
vara öppen för att ett naturligt samtal ska ta form. Vi hanterade den problematiken genom
att vara noggranna med att frågorna som skulle komma att ställas inte skulle uppfattas som
ledande.
Vid utförandet av intervjuerna var en viktig aspekt att undvika ledande frågor, vilket lätt kan
uppstå då man som intervjuare gärna eftersträvar en viss typ av svar. Istället ställdes
kontinuerligt följdfrågor och det lämnades även utrymme för tystnad för att låta
respondenten fundera och kunna utveckla sina svar ytterligare (Larsson, 2010). För att de
svar som framkommer i intervjuer ska vara relativt oberoende av en enskild persons
uppfattning rekommenderar Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) att man genomför sex till
åtta intervjuer. Mot denna bakgrund blev valet därför att intervjua en representant från
Wapnö samt sex konsumenter.
Vid utförandet av intervjuer är det viktigt att vara medveten om att det som framkommer
under intervjun säger något om tillfället då den utfördes, hur en person uppfattat ämnet för
intervjun, men inte något annat om det utanför intervjusituationen (Eriksson-Zetterquist &
Ahrne, 2015). Även om inte intervjuer kan säga allt så kan de framföra viktiga insikter till
denna studie då det har gått att få fram enskilda konsumenters uppfattningar om Wapnös
hållbarhetskommunikation. Studien har tagit i beaktning att kvalitativa intervjuer kan ha en
del brister i och med att det som sägs under intervjuerna egentligen inte kan säga något
annat än vad respondenten upplevde där och då. I ett försök att minimera det var en
ambition att varje intervju skulle uppfattas mer likt ett samtal, vilket kan ha gett ett ökat
förtroende och givit respondenterna utrymme att vara ärliga och öppna.

4.5.2 Forskningsetiska riktlinjer
Vid utförandet av intervjuer är det viktigt att reflektera över relevant forskningsetik och
utsända ett empatiskt förtroende för respondenten så att personen känner sig bekväm att
öppna upp sig och besvara frågorna. Det är även viktigt att som forskare ta hänsyn till de
grundläggande etiska principerna gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet och
anonymitet (Öberg, 2015). Detta var en viktig aspekt för studien och samtliga respondenter
informerades om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Med andra ord informerades respondenterna om studiens syfte, deras
möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan eller undvika att besvara en fråga och att
de skulle förbli anonyma. Slutligen informerades respondenterna om att de svar som
framkom under intervjuerna endast skulle användas för studiens ändamål (Bryman, 2011).
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Konfidentialitetskravet gällde alla deltagare förutom Bengtsson, som godkände att nämnas
vid namn och med yrkestitel. Vi valde att namnge respondenterna i konsumentintervjuerna
med fingerade namn istället för att benämna dem som till exempel respondent 1.

5.0 Analys och resultat
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i de olika intervjuerna. Vidare kommer dessa
resultat att analyseras med hjälp av tidigare forskning samt de teorier som blivit presenterade.

5.1 Hur vill Wapnö att deras hållbarhetskommunikation ska
tolkas och förstås?
Enligt Bengtsson har Wapnö ända sedan starten värnat om att bygga upp en verksamhet där
fokus ligger på att ta till vara på de resurser som finns att tillgå, vilket resulterat i gårdens
egna kretslopp. Bengtsson berättade att Wapnö har en förhoppning om att gårdens
restaurang i framtiden ska kunna erbjuda en tallrik där ingenting har behövt köpas utifrån,
utan där allt kan hämtas från gården. Han anser att det ligger i bondens natur att värna om en
hållbar drift av åkermarken, då marken trots allt är deras viktigaste del. Vidare påpekar han
att Wapnös verksamhet ständigt genomsyras av ett hållbart miljötänk, där de värnar om att
inte låta några resurser gå till spillo.

5.1.1 Wapnös bakomliggande kommunikationsstrategier
Wapnös produkter finns sedan cirka tre år tillbaka även i andra områden än Halmstad,
däribland Stockholm, vilket var ett marknadsmässigt beslut då det finns en stor potentiell
kundkrets i storstäder. För Bengtsson är det viktigt att kunna leverera Wapnös produkter till
såväl landsbygd som storstad. Bengtsson diskuterade under intervjun hur konsumenters
relation till Wapnö kan skilja sig åt beroende på om de bor i området kring Halmstad eller i
en storstad som till exempel Stockholm. Han resonerade kring hur konsumenter i Halmstad
med omnejd kan känna igen deras produkter på grund av den geografiska närheten och
smaken på produkterna, medan en konsument i Stockholm kan tänkas grunda sitt val på
andra faktorer, som till exempel miljöaspekten. Det finns dock en förhoppning hos Wapnö
om att de ska kunna implementera smakupplevelsen som en viktig faktor även i
storstäderna, vilket Bengtsson anser blir svårare när konsumenten befinner sig längre bort
från primärproduktionen.
“/.../ Alltså jag tror det är en jättestor skillnad. Dels så har ju kanske Laholms-bon känner
igen produkten utifrån smak som det en gång i tiden var. I storstaden så tror jag man kanske
väljer mer från vad man tror utifrån miljö och andra aspekter som sådant /.../”.
(Lennart Bengtsson).

I och med att många företag i dagens samhälle kommunicerar ut sina hållbarhetsinitiativ
diskuterade Bengtsson under intervjun att det är problematiskt för konsumenter att veta vad
hållbart arbete innebär och vad som är hållbart eller inte. Han berättade att Wapnö, mot
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denna bakgrund, har valt att vara försiktiga med att kommunicera ut något innan det arbetet
har slutförts. Ett exempel på det är kretsloppet som Wapnö utformat och arbetat med i flera
år. Det blev färdigställt först år 2016 och det var inte förrän då som Wapnö började
kommunicera ut innebörden av det. Bengtssons strategi kan kopplas till Morsing & Schultz
(2006) teorier om att hållbarhetskommunikation bör ske med en viss försiktighet då det kan
leda till misstänksamma eller skeptiska konsumenter.
Bengtsson påpekar att det finns en risk att Wapnö hamnar i en utsatt position eftersom de är
ett litet företag och att de därmed måste vara eftertänksamma med hur de väljer att
framställa sig och kommunicera ut sina initiativ. Vidare resonerar Bengtsson kring att
Wapnö skulle ha svårare än sina större konkurrenter att ta sig ur den onda cirkel som kan
uppstå när ett företag blir kritiserat gällande motiven bakom deras hållbarhetsinitiativ. Detta
då många stora företag har andra möjligheter att skydda sig och få stöd uppifrån i
företagsledet. För ett företag vars anseende blir kritiserat finns det enligt Elving (2013) en
risk att deras konsumenter blir skeptiska och börjar tro att företaget enbart vill rädda sitt
rykte. Wapnö har därför valt att vara transparenta i sin kommunikation och inte
kommunicera ut sina initiativ allt för mycket innan de färdigställts.
“/.../ Jag tycker på något sätt att jag har ingen anledning /.../ att ha gått ut att säga att ‘2020 ska vi
vara där och där’ utan jag vill på något sätt ha att man gör saker och ting istället. /.../“
(Lennart Bengtsson)

Fokus på transparens är något som både Schmeltz (2012) och Dawkins (2005) lyft fram i
sina studier och det är även något som Wapnö har som ambition att arbeta med. Enligt
Bengtsson är en av Wapnös utmaningar att veta vilket av deras initiativ som de ska
kommunicera ut, då Wapnö står för mycket mer än bara en produkt. Utöver detta möts
Wapnö regelbundet av att konsumenter har förväntningar gällande Wapnös produkter vilket
gör att de ständigt väljer att utveckla sin verksamhet. Det går därmed att se hur Wapnös
konsumenter skulle kunna ha svårt att förstå vad Wapnös kärnverksamhet faktiskt är, då
företaget arbetar med många olika delar. Det blir även problematiskt för Wapnö att avgöra
vilken del av helheten som ska prioriteras och kommuniceras ut för att upprätthålla en
transparens och koppling till kärnverksamheten likt det Schmeltz (2012) och Dawkins
(2005) forskning uppmuntrar till. Bengtsson beskriver det som en svår utmaning och
diskuterar möjligheten att berätta för konsumenterna att de har en helhet på gården, men
väljer att lyfta fram ett av initiativen i taget. På sikt tror Bengtsson att det skulle kunna leda
till att konsumenterna uppfattar mångfalden på gården och att Wapnö har många olika delar
på en och samma gård.

5.1.2 Wapnös hållbarhetskommunikation
Wapnö använder sig mycket av det som Young Lee (2016) benämner som kontrollerad
kommunikation, det vill säga att de själva kommunicerar ut sina initiativ via sina produkter,
sin hemsida och via sina sociala-medier konton. Bengtsson anser att i och med att de har
sina produktförpackningar som kommunikationskanal så har de gjort ett aktivt val att utöver
det annonsera relativt lite i andra kanaler.
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Wapnö valde länge att inte ha en företagsprofil på sociala medier, men sedan en tid tillbaka
finns de på Facebook och Instagram. Bengtsson uttryckte att de har en viss respekt för
sociala medier, samt att det inte funnits tillräckligt med kraft i företaget för att ta sig an och
hantera det arbetet tidigare. I dagsläget har Wapnö två personer som sköter företagets
sociala medier och en strategi gällande det arbetet är att Wapnö inte svarar på kommentarer
eller inlägg på sin Facebook-sida, då de anser att det är för tidskrävande att debattera på den
plattformen. Konsumenter kan använda Facebook-sidan som ett diskussionsforum med
andra konsumenter och de kan få svar på frågor och funderingar från Wapnö via mail.
Wapnös strategi att inte svara på kommentarer på Facebook kan ses som ett sätt att
minimera risken för att konsumenter ska tro att Wapnö enbart kommunicerar för att gynna
sin egen verksamhet. Detta kan gå att sammankoppla till de kommunikationssätt som Young
Lee (2016) presenterar, där hon argumenterar för att ju mer kontroll ett företag har över sin
kommunikation, desto större är risken att konsumenter kommer tro att företaget gör det för
att gynna egennyttan. På sociala medier kan Wapnö själva styra över vad de vill publicera
för något, men inte kontrollera eventuella diskussioner konsumenter emellan. Sociala
medier kan sägas hamna mellan en kontrollerad och en okontrollerad kommunikation och
utöver sociala medier använder Wapnö kontrollerad kommunikation i form av exempelvis
information på sin hemsida och på sina produkter.
“/.../ Vi har ju fått olika utmärkelser, priser va, men aldrig fått nåt marknadsföringspris.
Och det faktum är att jag tycker att vi har faktiskt, eller orsaken kring det är att vi aldrig
tagit in någon stor byrå.. vi håller i våra egna idéer och kör det själv. För det, byråer är ju
ganska ineffektiva tycker jag. Det tar för lång tid att och ser man nåt måste man ju göra det
ganska snabbt! Sen är ju de duktiga, men de kan inte detta i helheten så du får sitta med
ändå [menar att Wapnö får förklara hur verksamheten fungerar förf. anm.] /.../“
(Lennart Bengtsson).

Att kommunicera på ett öppet sätt är något som Bengtsson förespråkar och under många år
har arbetat med. Han är mån om att konsumenter ska få rätt bild av det arbete som Wapnö
utför och att det inte ska misstolkas. Det är därmed ett strategiskt val av Wapnö att inte
anlita någon PR-byrå, då de är måna om att själva kunna styra och utforma sina
kommunikationsbudskap. Bengtsson anser att arbetet med byråer kan bli ineffektivt då
Wapnö ändå skulle behöva ta sig tiden att förklara hur verksamheten på gården fungerar för
att säkerställa att ingenting misstolkas eller kommuniceras ut på fel sätt. Bengtsson har en
stark förhoppning om att Wapnö ska lyckas att förmedla bilden av sig själva som ett hållbart
företag med en helhet som Härproducerat och deras kretslopp på gården möjliggör.
Bengtsson menar att Wapnö besitter en unik position med sin hållbara verksamhet och sitt
kretslopp, vilket inte går att hitta i många andra verksamheter.
“/.../ Och då tycker jag att nu kan vi då börja säga ‘vem kan uppvisa det vi kan’.
Gör gärna det, ta fram den som kan göra det /.../“
(Lennart Bengtsson)
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Då Wapnö arbetar mycket med hållbarhetsfrågor uttryckte Bengtsson att de är ett ledande
företag på den fronten. Trots deras position vill han fortsätta utveckla arbetet och menar att
det inte går att veta vad som kommer att ske i framtiden.
“/.../ Nä alltså jag tror att omvärlden växer ifatt i oss. Och på något sätt så ligger vi först
och och vi har varit först i mycket och anser vi är först men, många har ju sagt att [..] ‘nu är
du rätt i tiden’, och jag brukar alltid säga att jag har aldrig varit så fel i tiden för att jag vet
inte vad som händer imorgon. Det är ju det som är att förflytta företaget ständigt /.../“
(Lennart Bengtsson)

Bengtsson är mån om att Wapnö ska fortsätta ligga i framkant gällande sitt hållbarhetsarbete
och förbättra sin verksamhet ytterligare, vilket går i linje med vad Barlett & Devins (2011)
forskning visar, att kunna möta konsumenters olika förväntningar. Även om Wapnö besitter
en ledande position finns det andra företag som får mer utrymme i media, trots att de utför
mindre hållbarhetsarbete än Wapnö. Detta är något som enligt Bengtsson kan vara
frustrerande, då han tycker det är lätt för företag att presentera mål utan att sedan bevisa för
konsumenterna vad de åstadkommit. Wapnö är stolta över sitt hållbarhetsarbete och sin
ledande position, men är inte främmande för att andra företag ska arbeta lika mycket med
hållbarhet som de själva gör. Vidare menar Bengtsson att när Wapnö presenterar ett nytt mål
är de duktiga på att vara transparenta med att redovisa resultatet av detsamma. Detta visar en
hög ambition om att nå sina uppsatta mål vilket kan förstås utifrån forskningen som Park et
al (2017) utfört där resultatet visade att nå uppsatta mål kan ge mervärde för ett företag.
Wapnö har enligt sig själva inte varit tillräckligt tydliga med sin kommunikation, vilket de
samtidigt anser att de inte behövt. En del i företaget som i dagsläget är prioriterat att
kommunicera ut är budskapet med begreppet Härproducerat. Bengtsson anser att Wapnö
inte riktigt lyckats med att förmedla innebörden av Härproducerat på ett tydligt sätt så att
konsumenterna förstår gårdens helhet och kretslopp och att det är något som de måste arbeta
vidare med.

5.1.3 Hur Wapnö vill förstås
Wapnö har en förbestämd tanke om hur deras hållbarhetskommunikation ska tolkas och
förstås av mottagarna. I konsumentintervjuerna presenterades tre av Wapnös
egenproducerade kommunikationsmaterial för att ta reda på hur respondenterna tolkar
materialen.
YouTube-filmen Wapnö Drängar - Tuggar gräs är en egenproducerad rapp-film, som var
en del i en ungdomssatsning som Wapnö publicerade på YouTube år 2011. Filmen utspelar
sig på Wapnö gård och samtliga personer som figurerar i filmen är anställda och arbetar på
gården. I filmen får tittaren följa med i olika miljöer och se hur landskapet ser ut. Utöver
detta syns Wapnös mejeriprodukter frekvent genom filmen och tittaren får även se hur korna
betar på ängarna, eller som de i filmen uttrycker det, tuggar gräs. Målet med filmen var,
enligt Bengtsson, att nå en ny yngre målgrupp genom filmens komiska och häftiga
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framtoning (ATL, 2011). Filmen delades på nytt i Wapnös sociala medier i början på 2017,
då Wapnö ansåg att den fortfarande är aktuell och värd att lyfta fram en gång till. Vidare
påpekar Bengtsson att första gången filmen publicerades var de inte tillräckligt effektiva
med att kommunicera ut den på sociala medier, vilket också var en bidragande faktor till att
de valt att lyfta fram den på nytt.
“/.../ Det är ju en ungdomsdel som då har.. det var ju folk som jobbade på Wapnö som är
med i den men den har vi ju nu lyft igen! [..].. men sen tycker jag.. för den är fortfarande
aktuell. Det är ju en film som sträckte sig till ganska många [..] men den är bra, trallvänlig
plus att den är ju ganska trevlig med ungdomar som är där och.. och eh man ser ganska
mycket. /.../“
(Lennart Bengtsson)

Ett annat material som presenterades under konsumentintervjuerna var baksidan på ett
mjölkpaket. Baksidan har rubriken “Jorden är bondens bästa vän” och det går att läsa att
jordens är bondens viktigaste resurs samt att Wapnö Gård både omfattar åkrar och bete och
att gården drivs på ett hållbart och resurssnålt sätt. Bengtsson anser att mjölkpaketen är en
av deras främsta kommunikationskanaler där de når ut till flest antal människor. Vidare
menar han att de bör fundera på hur budskapen eventuellt kan skilja sig mellan Halmstad
och storstäder likt Stockholm, till exempel när det gäller att annonsera om lokala evenemang
i Halmstad. Wapnö är enligt Bengtsson ett av de ledande företagen gällande
hållbarhetsarbete och det är något som de starkt vill bli förknippade med. Därav går budskap
om deras hållbarhetsarbete att utläsa i de flesta av Wapnös egenproducerade material.
Det sista materialet som respondenterna fick ta del av var ett Facebook-inlägg som Wapnö
publicerat på deras Facebook-sida. I inlägget skriver Wapnö att mjölken inte transporteras
utan bearbetas i gårdens egna mejeri och att de ofta får höra att deras mejeriprodukter
smakar godare. Det går även att läsa att djuren går fria samt att en person som väljer
Wapnös produkter bidrar till förnyelsebar energi. Wapnö vill att deras budskap ska vara
transparenta och ske på ett öppet sätt vilket Bengtsson har en förhoppning om att även
Facebook-inlägget är.
Mot denna bakgrund går det att utläsa hur Wapnö vill att deras hållbarhetskommunikation
ska tolkas och förstås av mottagarna. I nästkommande avsnitt kommer det redogöras för hur
Wapnös konsumenter har tolkat kommunikationen.

5.2 Hur tolkar Wapnös konsumenter företagets
hållbarhetskommunikation?
Som en inledande fråga ombads respondenterna att berätta vad de associerar med Wapnö.
Redan här blev det tydligt att respondenterna från Halmstad uttryckte en stark kännedom om
Wapnö som ett lokalförankrat företag med närproducerade produkter. Samtliga respondenter
från Stockholm associerar Wapnö till deras mejeriprodukter, där en av respondenterna ser
det som ett företag med exklusiva produkter och en annan associerar Wapnö till ett
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lokalförankrat företag i Halmstad. Dessa skillnader kan förstås utifrån det som Verhage
(2013) argumenterar för gällande hur olika demografiska skillnader kan påverka en
konsuments relation till ett företag. En av respondenterna från Stockholm, Peter, har en
starkare relation till Wapnö än resterande respondenter från Stockholm. Detta beror på att
Peter har en koppling till Halmstad och därmed har kännedom om Wapnös närproducerade
produkter sedan tidigare.

5.2.1 Konsumenternas engagemang
Respondenternas engagemang i miljöfrågor varierar och har visat tendenser på såväl högt
engagemang och intresse, som låg medvetenhet och passivt agerande. Engagemang syftar på
en respondents agerande i miljö- och hållbarhetsfrågor, det vill säga vad respondenten i
praktiken gör. Intresse syftar till hur intresserad respondenten är av miljö- och
hållbarhetsfrågor. I denna studie har det framkommit att en respondent kan ha ett högt
intresse utan att ha ett högt engagemang och det har därmed blivit relevant att göra en
skillnad på en respondents engagemang och deras intresse i miljö- och hållbarhetsfrågor.
Hälften av respondenterna gav svaret att de källsorterar i hemmet och att de ser det som en
självklarhet och något som sker på rutin. De övriga som angav att de inte källsorterar gav
förklaringen att de planerar att ta tag i källsorteringen, men skjuter problemet framför sig.
Eva angav att det var för tidskrävande och omständligt att ta sig till sorteringsstationen då
den närmsta stationen ligger en kvarts promenad från hemmet. Det blev tydligt att
respondenterna har olika uppfattningar om vad begreppet miljömedveten innebär. Några av
respondenterna associerar begreppet direkt till val av färdmedel vid resor, förnybara
energikällor och källsortering av sopor. Andra associerar det till ekologiska produkter och
att panta. Dessa olika uppfattningar om begreppets innebörd visar att respondenterna har
olika intressen och kunskap inom området. Trots deras skilda uppfattningar om begreppet
miljömedveten så är deras åsikter relativt lika när gäller individens eget ansvar i miljöfrågor
på det stora hela.
“/.../ Jag blir lite såhär motsägelsefull för jag anser ju att det egna ansvaret är väldigt stort,
[...] varför skulle folk förändra om jag själv inte vill förändra? Jag menar, vill jag bidra till
någon förändring så måste jag själv vara med och agera därefter! /.../“
(Adam)

Respondenterna är enade om att alla människor kan vara med och bidra på något sätt och att
en person, i den mån den kan, bör försöka göra så liten påverkan på miljön som möjligt.
Vidare är respondenterna eniga om att även om inte alla har samma resurser så har alla
samma ansvar och kan bidra på något sätt, oavsett om det handlar om något litet. Det som
respondenterna berättade gällande sitt engagemang i klimatfrågan låg till grund för hur de
valde att placera sig på Olaussons (2009) Kombinationsmodell som användes vid
intervjuerna. Respondenternas placering i modellen påvisar därmed inte deras intresse i
klimatfrågan. Resultatet presenteras i figur 4 och visar att Eva placerade sig som passiv,
Adam mellan de nyvakna och passiva, Peter och Karl placerade sig som nyvakna, Sara som
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sansad och Maria mellan de engagerad och de sansade.

(Figur 4. Utfall av respondenternas placering på Olaussons (2009) Kombinationsmodell).

Respondenternas olika placeringar i Den kombinerade modellen visar att de har olika
engagemang i miljöfrågor. Utifrån respondenternas svar i intervjuerna går det att se att de
uppfattar sin egen medvetenhet på olika sätt. Det blev tydligt att ju mer engagerad en
respondent är i klimatfrågan, desto mer är denne benägen att kritisera sitt egna agerande. Ett
exempel är Adam och Karl som placerade sig runt samma steg i modellen, men som uppgav
tydliga skillnader i sitt egna engagemang. Det blev tydligt med Karl som kritiserar sitt eget
agerande för att hushållet använde sig av bensinbil och emellanåt också reser med flyg.
Dock uppgav respondenten att han överväger val av elleverantör, källsorterar grundligt och
tar del av pågående diskussioner om klimatfrågan samt försöker resa med kollektivtrafik i
vardagen för att undvika onödiga utsläpp med bilen. Dessa olika faktorer var en bidragande
faktor till att han inte placerade sig mer till vänster i modellen, då han anser att bil- och
flygresorna drar ner placeringen.
“/.../ Så det är väl just bilarna och sen vissa flygresor som drar ner lite, men ingen direkt
engagemang annat än att vi försöker källsortera och tänka lite på att inte ta bilen allt för
mycket, åker pendeltåg till jobbet och så, så ofta det går. Och .. så att… man försöker ändå
tänka på miljön.. även om det inte är på något extremt sätt… /.../“
(Karl)

Jämfört med Adam, som också placerade sig som nyvaken, men som inte engagerar sig
mycket i frågan, tyder detta på att ett högre engagemang kan medföra en högre grad av
kritik gällande sitt eget agerande. Adam angav att han inte ser sig själv som speciellt
orienterad i klimatfrågan och att mycket av det beror på ekonomiska resurser. Han påpekar
att han gärna skulle handla mer ekologiskt, men att han ofta prioriterar bort det på grund av
prisskillnaden mot billigare alternativ. I dagsläget har Adam, trots prisskillnaden, valt att
göra vissa prioriteringar, där han väljer att handla vissa närproducerade och svenska
produkter, för att på så vis bidra i den mån han kan.
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“/.../ En dröm är ju att, asså jag vill ju välja miljö, asså ekologiska produkter men jag
känner att, för att göra det nu så ligger inte det i fatet för mig. För att det är så pass dyrt.
Och jag är liksom inte i en sån ekonomisk situation så att jag kan välja de dyraste
alternativen hela tiden /.../“
(Adam)

Jämförs istället Maria och Sara så har Maria placerade sig mellan de engagerade och de
sansade och Sara som de sansade. Svaren kan vid första anblick tyda på att de båda
respondenterna har samma engagemang i miljöfrågor, men vid en djupare granskning
framkommer betydande skiljaktigheter. Maria uttryckte att hon är miljömedveten och
prioriterar ekologiska produkter samt är noggrann med källsortering och att panta. Hon
menar att så länge det går att göra något enkelt så kommer hon att välja det miljöbästa för att
bidra till ett hållbart samhälle. Maria motiverade sin placering i modellen med att hon är
medveten om hur hon ska gå tillväga för att agera i klimatfrågan och att hon försöker agera
på ett miljömedvetet sätt på flera fronter.
“/.../ Jaa... så jag skulle nog säga att jag är en lat miljöaktivist kanske. Som liksom, så länge
det går att göra någonting enkelt så kommer jag välja det miljöbästa. /.../“
(Maria)

Sara har ett stort engagemang i klimatfrågan och motiverade sin placering i modellen med
att det beror på vilka frågor det handlar om. Hon anser dock att hon landar runt de sansade
om hon ska se till klimatfrågan på stort. Sara berättade att maten är den högsta prioriteten i
hennes familj och att de i princip köper alla sina varor i närområdet där de bor. Utöver det är
viktiga frågor till exempel att tänka på vattenkonsumtionen och att diskutera miljörelaterade
frågor i hemmet. Frågor likt grovsortering är något som Sara menar går på autopilot, då det
alltid varit självklart att sortera i hemmet. Hon berättade att frågor som var aktuella nu var
till exempel huruvida familjen ska ändra sitt val av elleverantör och börja använda sig av
solpaneler och jordvärme istället.
“/.../ Det tror jag är det som är absolut mest genomgående i familjen, att ingen äter
någonting som vi inte vet var det kommer ifrån. Inte ens barnen gör det längre utan vi
ifrågasätter alltid ‘var kommer det ifrån’ och så [...], sen får man ju kompromissa till
exempel det jag äter idag [på cafét där intervjun genomfördes, förf. anm.] kan jag ju inte ha
100 % koll på /.../“
(Sara)

Peter placerade sig som nyvaken och Eva som passiv. Vad gäller Peter diskuterade han
mycket om djurens rätt och att han tycker det är viktigt att veta att de har det bra. Han
resonerade även kring betydelsen av närodlat och att han försöker att prioritera den frågan
när han handlar livsmedel. Peter pratade även om att han har lättare att ta till sig
klimatrelaterade frågor som påverkar här och nu, likt djurens rätt, istället för de frågor som
rör framtiden och miljön på lång sikt.
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“/.../ Men för mig blir det liksom aa det är jättebra det också men jag tycker att ändå att
man pratar om dagsläget, för mig, sen finns det ju folk som tycker annorlunda ehm men där
är väl jättebra [...] jag känner att jag orkar inte läsa klart. Och det är väl bara för att jag
blir lite ointresserad när vi pratar om 40 år framåt /.../“
(Peter)

Eva, som placerade sig som passiv, uppgav att hon tycker att hon är dåligt engagerad i
miljöfrågor överlag och att det beror på bristande kunskap och ork. Eva berättade att hon
inte alltid källsorterar, då den närmsta stationen för sådant finns en kvarts promenad från
hemmet och att det bidrar till att hon ser det som ett för stort projekt att ta sig dit. Eva
uppgav även att hon sporadiskt reser en del med flyg, då en stor del av hennes familj bor i
norra Sverige, vilket har lett till att hon emellanåt reser dit med flyg för att hälsa på. Utöver
det anser hon att ekonomin är en bidragande faktor till att hon oftast inte väljer att handla
ekologiska produkter. Eva berättade att hon är relativt fast i gamla vanor och har svårt för att
ändra sitt beteende i klimatfrågan och ta del av nya diskussioner i frågan. Slutligen menar
Eva att hon försöker att tänka på miljön i den mån hon kan, men att hon inte prioriterar
frågan särskilt mycket.
“/.../ Självfallet är miljön viktig, det tycker jag ju, men jag måste nog vara ärlig och säga jag
inte gör så mycket... jag vet att andra gör det och det är ju jättebra. Men... jag har lite svårt
att... eh... göra det. /.../“
(Eva)

Respondenterna och deras olika placeringar i modellen tyder på att de har varierande
uppfattningar av begreppet miljömedveten, vilket även påverkar deras uppfattning av sitt
eget engagemang i frågan. Respondenternas olika grad av kritiskt resonemang kring sitt eget
engagemang blir relevant att ta i beaktning då det kan tänkas påverka hur respektive
respondent tolkar de utvalda materialen från Wapnö.

5.3 Receptionsanalytiska resultat
Under samtliga konsumentintervjuer presenterades material från Wapnö i form av
YouTube-filmen Wapnö Drängar - Tuggar gräs, en baksida på ett mjölkpaket och ett inlägg
från Wapnös Facebook-sida.
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[Wapnö drängar: Tuggar gräs, 2011]

5.3.1 Wapnö Drängar - Tugga Gräs
När respondenterna hade tagit del av YouTube-filmen gav samtliga en reaktion om att
filmen kändes ungdomlig och de flesta uttryckte att Wapnö försökt skapa någon form av
komisk effekt genom filmen. Maria, Adam och Sara ställde sig tydligt kritiska till filmen
och uttryckte att den inte stämmer överens med Wapnös kärnverksamhet och den bild de
tidigare har om företaget Wapnö. Enligt Dawkins (2005) är det viktigt att ett företags
hållbarhetskommunikation har en tydlig koppling till företagets kärnverksamhet för att det
annars kan leda till skeptiska konsumenter. Det har blivit tydligt i detta fall då Maria, Adam
och Sara uttryckte en tydlig skepticism eftersom de inte förstår sambandet mellan filmens
upplägg och Wapnös kärnverksamhet.
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“/.../ Man kan inte, man förstår inte allvaret så jag vet inte.. jag ehm... jag känner att….
någonstans vill jag förstå, jag förstår vad de vill få fram med det men jag tycker också att
de… ehm de valde för mycket fokus på… att liksom. På det roliga i det. /.../“
(Adam)

Adam uppgav att han ville förstå budskapet som Wapnö försökt att förmedla men menar att
den humoristiska faktorn tar över och att det viktiga budskapet därmed försvinner och
istället blir löjligt. Det han däremot uppskattar och tar med sig är att Wapnö försökt
förmedla budskapet Härproducerat och att de är ett miljövänligt företag.
Sara har sedan tidigare en god kännedom om Wapnö och deras verksamhet. Efter att hon
tagit del av filmen uttryckte hon en uppenbar besvikelse om att filmen kändes
överproducerad och tillrättalagd. För henne är inte filmen trovärdig då hon inte tycker att
personerna i filmen kan kopplas samman till Wapnös verksamhet. Detta ledde till att hon
istället för att fokusera på budskapet i filmen hade ett fokus på personerna i filmen som hon
uttryckte såg alldeles för tillrättalagda ut.
“/.../ Jag tycker det är jättesynd att den är så totalt överproducerad, ehm den har ingen
trovärdighet tyvärr för budskapet är fint [...] De kommer inte därifrån, de hör inte hemma,
jag kan inte förknippa dem med något av det som de sjunger överhuvudtaget. Så för mig
känns den överglammig och överproducerad och jättekonstig [...] Så jag kan inte riktigt
egentligen säga vad det var de.. mer än att de tuggar gräs och det är det enda jag kommer
ihåg. /.../“
(Sara)

Maria anser att filmens budskap inte stämmer överens med den bild hon sedan tidigare har
om Wapnö. Hon angav att det känns som att Wapnö vill rikta sig till en yngre målgrupp med
tanke på den humoristiska tonen i filmen. Då Maria kommit i kontakt med Wapnö i en
ekologisk butik som enligt henne säljer mer exklusiva produkter kan hon inte se något
tydligt samband mellan filmens budskap och hennes uppfattning om Wapnö som
varumärke.
“/.../ Och det gör att den här rapp-videon den liksom tar.. den liksom hänger inte riktigt med
hur jag kom i kontakt med det här märket.. och den här bilden hänger inte liksom riktigt
med.. men det känns som att jag tolkar som att de vill bli sedda... /.../”
(Maria)

Peter, Karl och Eva var mer positivt inställda till filmen och reflekterade inte så mycket över
budskapet. Istället fokuserade samtliga av dessa tre på att det var en rolig film med ett
nytänkande sätt att kommunicera. Peter associerade korna i filmen till en Bregott-reklam,
men nämnde att det är en trallvänlig låt och att han uppskattar att filmen utspelar sig på
olika delar av Wapnö gård.
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Karl diskuterade den humoristiska delen i filmen och uttryckte att det är en trallvänlig låt
och ett roligt sätt att kommunicera på. Han ser det som ett bra sätt för Wapnö att nå ut till en
yngre målgrupp, men att det för honom behöver kommuniceras ut via en annan kanal.
“/.../ Det var roligt att man försöker göra det lite mera .. kul ändå än att bara ha en annons,
man försöker göra lite musik och skoj av det. /.../“
(Karl)

Eva tolkade också filmen som humoristisk och uttryckte en uppskattning om att den utspelar
sig på Wapnö gård. Dock uppgav hon att hon känner sig lite gammal för att förstå vad de
egentligen vill ha sagt, men att det ändå är ett roligt koncept.
De olika svar som framkom när filmen visades tyder på att respondenternas placering i
modellen kan påverka hur de tolkar och förstår YouTube-filmen. De respondenter som
placerat sig i den vänstra halvan av Den kombinerade modellen tenderar att vara mer
kritiska och göra en djupare analys av innehållet, medan de som placerat sig till höger i
modellen är mer benägna att fokusera på det som direkt syns i filmen. De respondenter som
placerat sig på den vänstra halvan i modellen tenderar även att se budskapet i en större
kontext samt diskutera budskapet utifrån faktorer som bristande trovärdighet och hur Wapnö
som varumärke kan påverkas av ett sådant budskap. Slutligen resonerade respondenterna i
den högra halvan av modellen kring hur Wapnös kärnverksamhet blir försummad när en
sådan humoristisk bild av företaget lyfts fram.

5.3.2 Baksidan på ett mjölkpaket
Samtliga respondenter är överens om att baksidan på ett mjölkpaket är ett effektivt sätt för
företag att kommunicera på. Majoriteten av respondenterna angav att de relaterade den
typen av kommunikationsbudskap med läsning vid frukostbordet och att de antagligen tar
till sig informationen utan att de egentligen reflektera över det.
Karl uppskattade budskapet i texten vilket kan förstås då budskapet på mjölkpaketet är
sammankopplat med något som Karl uppgett är en central fråga för honom och något som
stämmer överens med hans personliga intresse och värderingar. Karl tolkade budskapet på
det vis som Wapnö har som avsikt, vilket gör att det går att se en koppling till Olaussons
(2009) teori om att en respondents intresse i olika klimatrelaterade frågor påverkar den
tolkning som görs av budskapet.
“/.../ Jaa men sånt här tycker jag är jättebra! Att man får reda på att de värnar om
framtiden och att de kan driva gården på ett hållbart sätt /.../”
(Karl)

Sara har en positiv inställning till att Wapnö kommunicerar på sina mjölkpaket. Hon ser
detta som ett tillfälle för lärande, där hennes familj tar del av informationen för att sedan
diskutera det vid matbordet.
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“/.../ Vi sitter, det är ett jättebra tillfälle att lära sig nånting om natur eller mjölk och allt det
nu kan va bakom, och.. det är en sån här liten skön.. jag skulle tycka det var skittråkigt att få
ett mjölkpaket som inte hade det. [...] Så att plocka bort det hade jag tyckt var en förlust.
/.../“
(Sara)

Adam uttryckte att det är ett bra sätt att kommunicera på, framförallt för att mjölkpaket ofta
har en central del vid frukostbordet och att det är roligt att ha något att läsa. Han ansåg dock
att just det här budskapet kan ha både för- och nackdelar då det kan bli för mycket
information att ta del av. Vidare menar Adam att Wapnö på så vis kan tappa konsumenters
intresse, då alla inte har orken att läsa hela texten.
“/.../ Det är både för och nackdelar, alltså här får man mycket att läsa det är kul, samtidigt
som det kanske är för mycket att läsa, att det är svårt, man behöver inte så mycket text för
att få fram deras budskap om hur de värnar om jorden... /.../“
(Adam)

Maria resonerade i liknande mönster som Adam och uttryckte att texten på mjölkpaket har
en självklar plats där och att det är roligt att ha något att läsa på morgonen, men att
budskapet i sig inte behöver vara speciellt revolutionerande. Maria anser att budskapet som
presenterades var neutralt och varken bra eller dåligt.
Peter och Eva är positiva till att använda mjölkpaket som kommunikationskanal. Eva
uttryckte att det är trevlig läsning vid matbordet även om hon inte har ett stort intresse av
dessa frågor. Peter angav också att han tror det är ett effektivt sätt för Wapnö att
kommunicera på, då de flesta människor läser på mjölkpaket vid matbordet. Han uttryckte
dock att en person först måste köpa Wapnös mjölk för att komma i kontakt med detta
budskap. Detta ansåg han försvårar Wapnös arbete att komma i kontakt med nya
konsumenter men å andra sidan underlättar det arbetet med att behålla deras nuvarande
konsumenter.
“/.../ Ja det är ju ett väldigt bra ställe att ha text på, för det läser man ju när man sitter och
äter frukost och det.. alla sitter ju å läser på mjölkpaketen. Det tror jag, men i och för sig
måste man köpa mjölken då så att då, man får inga nya kunder men, man kanske kan
behålla de man har... /.../“
(Peter)

5.3.3 Facebook-inlägget
Hos de flesta av respondenterna skapade Facebook-inlägget inte några överväldigande
reaktioner. Peter reagerade dock positivt på inlägget då det delvis handlar om hur Wapnö
värnar om djuren vilket är en fråga Peter har ett stort intresse av. Det blir tydligt hur stor
inverkan respondenternas egna intressen har på deras tolkning och förståelse av de budskap
som presenteras. Med tanke på Peters intresse för djurrättsfrågor kan det sammankopplas till
CSR-consumer fit som Schmeltz (2017) benämner som en viktig del när det handlar om att
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konsumenter ska få ett ökat förtroende för företag. Peter blev entusiastisk när han tog del av
texten i Facebook-inlägget eftersom det berör djuren och uttryckte sig på följande vis:
“/.../ Jaaa men det är det jag gillar! Det är precis det jag gillar. Kossorna går fria, och att
de att man tar hand om, att man är mån om djuren. Nästa gång jag handlar mjölk ska jag
köpa Wapnö! /.../”
(Peter)

I och med att budskapet i Facebook-inlägget stämmer överens med Peters personliga
värderingar och intresse, så ledde den nya informationen till att Peter blev glad och uttryckte
ett ökat förtroende för Wapnö. I motsats till vad Peter uttryckte framförde Adam en annan
åsikt där han ställer sig kritisk till inlägget då han upplever texten som aningen självgod.
Han uttryckte att textens utformning gör honom aningen skeptisk till de bakomliggande
faktorerna och att det kan tolkas som att Wapnö försöker smutskasta sina konkurrenter.
Adams tolkning av Facebook-inlägget kan sättas i relation till Morsing & Schultz (2006)
teorier om att hållbarhetskommunikation kan ske med viss försiktighet för att undvika att
konsumenter blir skeptiska. Wapnö har som avsikt att vara transparenta med detta inlägg,
men Adam ser det som en alltför självgod typ av kommunikation och blir därför skeptisk till
innehållet.
“/.../ Jag vet inte, alltså jag tycker att det är en bra text på det sättet att de har ändå
framhäver hur de gör jämfört med andra företag samtidigt som jag känner att, jag vet inte
om det blir lite väl mycket humblebrag att de försöker lyfta upp sig själva lite för mycket,
och samtidigt framställer andra konkurrenter som lite sämre än vad de kanske egentligen är.
/.../”
(Adam)

Sara såg däremot inlägget som trovärdigt och seriöst, vilket går att koppla till Schmeltz
(2012) forskning kring att företag genom en transparent kommunikation kan utsända ett
förtroende. Det blir även relevant att ta i beaktning att Sara har gett uttryck för ett högt
intresse i miljö- och hållbarhetsfrågor och därmed kan komma att göra en annan typ av
tolkning än övriga respondenter.
“/.../ Den är korrekt, den är riktig. Så därför är den seriös och trovärdig på sitt sätt även om
den inte är spännande.. men extremt trovärdig. /.../”
(Sara)

Eva, Karl och Maria ställde sig relativt neutrala till inlägget. Enligt Maria är det en
självklarhet att företag ska arbeta på ett hållbart sätt och hon menar därför att hon inte har
något behov av att ta del av den här typen av kommunikation. Maria kom i kontakt med
Wapnös produkter i en ekologisk butik, vilket innebär att hon redan då blev informerad om
Wapnös hållbara produkter och verksamhet. Eva uttryckte inga specifika åsikter och menar
att hon har för lite intresse i frågan för att ta ställning till budskapet. Karl angav att det är
intressant att få reda på mer information om mjölkens produktion på gården, men han hade
utöver det inga specifika åsikter om inlägget.
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Respondenternas skilda tolkningar av samma Facebook-inlägg kan bero på att de alla
efterfrågar olika information vilket till exempel kan förstås genom deras olika intressen i
miljö- och hållbarhetsfrågor.

5.4 Hur kan resultatet förstås utifrån Encoding/decodingmodellen?
Utifrån de resultat som framkommit i intervjuerna kommer en diskussion presenteras
gällande hur resultaten kan förstås utifrån Encoding/decoding-modellen.
Konsumentintervjuerna har bidragit till en förståelse för hur konsumenternas olika intressen
och kunskap påverkar hur de tolkar och förstår hållbarhetskommunikationen från Wapnö.
Det har även gjort det möjligt att förstå vilken typ av läsning respondenterna gjort till
respektive material.
Utifrån intervjun med Bengtsson har det framkommit att Wapnö valt att framföra sin
kommunikation på ett relativt försiktigt sätt. De har en vision om att inte kommunicera sina
initiativ förrän de färdigställts, då Bengtsson anser att begreppet hållbarhet är komplext och
öppet för olika tolkningar. Därmed är det viktigt för Wapnö att inte kommunicera ut något
förrän det har färdigställts, då de anser att kommunikationen lätt kan misstolkas av
konsumenterna och på så vis ge dem en missvisande bild av Wapnö. Genom att
kommunicera på ett öppet och transparent sätt vill Wapnö att den föredragna meningen med
budskapet framförs på ett tillräckligt tydligt sätt så att inte konsumenterna kan misstolka
eller göra andra tolkningar av budskapet. När Wapnös budskap kommuniceras ut tappar de
kontrollen att styra över vilka tolkningar som konsumenterna kan komma att göra (Hall,
1973). Detta leder till att även om Wapnö vill kommunicera på ett tydligt sätt finns det alltid
en risk att mottagaren kommer att tolka budskapet på ett annat sätt än vad Wapnö haft som
avsikt. En mottagare av ett budskap kan göra olika typer av läsningar, vilket kan bero på
personens förförståelse och bakgrund.
Det första materialet som presenterades var YouTube-filmen Wapnö Drängar-Tuggar gräs.
När respondenterna tog del av detta material visade det sig att samtliga typer av
tolkningssätt som Hall (1973) presenterar gick att finna hos respondenterna. Både Karl och
Eva gjorde en dominant läsning av filmen, vilket innebär att de tolkade filmens budskap på
samma sätt som Wapnö har som avsikt och att inga andra tolkningar gjordes. Wapnös
föredragna mening med att nå en yngre målgrupp genom en komisk och häftig film
förmedlades därmed. Eva och Karls läsning kan förstås utifrån deras placering i Den
kombinerade modellen, där de båda placerade sig i den högra halvan. Karl placerade sig som
nyvaken i modellen och har sedan tidigare enbart kännedom om Wapnös mejeriprodukter.
Han anser sig ha ett intresse i miljö- och hållbarhetsfrågor men är självkritisk gällande sitt
engagemang vilket kan ha påverkat hans placering i modellen. Karl uppfattar det som att
Wapnö genom filmen vill nå ut till en yngre målgrupp med hjälp av filmens upplägg och
humoristiska inslag. Karl anser även att det är en trallvänlig låt med ett budskap som han
kan komma ihåg efter att filmen avslutats. Eva som placerat sig som passiv i modellen har
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kännedom om Wapnö som ett lokalförankrat företag i Halmstad med närproducerade
produkter. Hon anser sig varken inneha ett intresse eller engagemang i miljö- och
hållbarhetsfrågor, vilket kan ha påverkat den läsning och tolkning hon gjort av YouTubefilmen. Eva uppskattar det faktum att filmen utspelar sig på gården och tycker att den har
humoristiska inslag, men hennes bristande intresse i frågan kan ha gjort att hon inte
reflekterat över budskapet som Wapnö försökt förmedla.
Adam och Maria, som båda har olika relation till Wapnö och miljö- och hållbarhetsfrågor,
gjorde förhandlande läsning av filmen. Det innebär att de förstod vad Wapnö ville förmedla
med filmen, men de gjorde även ytterligare tolkningar utifrån sina egna erfarenheter och
intressen. Adam placerade sig mellan de nyvakna och passiva i modellen och gav uttryck för
ett bristande engagemang men högt intresse i miljö- och hållbarhetsfrågor. Han försökte
utläsa det budskap som Wapnö ville förmedla men han anser dock att den humoristiska
tonen istället bidrog till att budskapet tynade bort och att filmen blev löjlig. Han kunde dock
se hur Wapnö, som han har tidigare erfarenheter om som ett lokalförankrat företag, försökt
nå en bredare målgrupp genom att använda sig av YouTube som plattform. Samtidigt gjorde
han en tydlig förhandlande läsning, då han även la in egna tolkningar. Maria gjorde även
hon en förhandlande läsning av filmen. Maria placerade sig mellan de engagerade och de
sansade i Den kombinerade modellen då hon anser sig ha både ett högt engagemang och
intresse i miljö- och hållbarhetsfrågor. Hennes läsning visar att hon förstår att den
humoristiska filmen riktar sig till en yngre målgrupp och hon uttryckte att hon förstod vad
Wapnö vill förmedla. Hon angav att filmen utöver det inte stämmer överens med hennes
bild av Wapnö som ett företag med exklusiva mejeriprodukter, vilket ledde till att hon
gjorde en förhandlande läsning av YouTube-filmen.
Både Sara och Peter gjorde oppositionella läsningar vilket innebär att deras tolkningar går
emot Wapnös avsedda budskap och ersätts av deras egna uppfattningar om budskapet. Peter
placerade sig bland de nyvakna i modellen och är den enda respondenten från Stockholm
som känner till Wapnö som ett lokalförankrat företag i Halmstad. Peter beskrev sitt
engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor som relativt lågt men menar att han har ett stort
intresse inom vissa specifika områden. Peter angav att han uppskattade att filmen utspelar
sig på Wapnö gård men associerade korna i filmen till en Bregott-reklam. Han tolkade
utöver det inte något budskap som skulle förmedlas via filmen. Sara placerade sig som
sansad i modellen och har sedan tidigare god kännedom om Wapnö och deras verksamhet.
Hon anser sig vara både intresserad och engagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor. Sara
gjorde en tydlig oppositionell läsning och kunde inte se någon koppling mellan filmen och
Wapnös verksamhet. Sara uttryckte att hon inte förstod vad Wapnö ville ha sagt med filmen
och hon fokuserade istället på personerna i filmen som hon inte upplevde passade in i
miljön. Det bidrog enligt henne till att filmen blev mindre trovärdig.
Det andra materialet som presenterades för respondenterna var baksidan på mjölkpaketet där
Sara, Karl, Peter och Eva gjorde en dominant läsning av budskapet. Sara uttryckte att
budskapen på Wapnös mjölkpaket är något som hon verkligen uppskattar och tar till sig av.
Hon uppmärksammar ofta när Wapnö har nya budskap på mjölkpaketen och ser det som ett
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tillfälle att få ta del av ny information gällande Wapnös företag och verksamhet. Karls
läsning var också tydligt dominant då han tolkade och tog del av budskapet på det sätt som
Wapnö haft som avsikt. Både Peter och Eva läste informationen, men ingen av dem gjorde
några andra tolkningar eller reflekterade över budskapet och det kan därmed ses som att de
godtog det budskap som Wapnö försökt förmedla.
Adam och Maria gjorde en förhandlande läsning av budskapet på mjölkpaketet. De båda
tycker att ett mjölkpaket är en effektiv kommunikationskanal där det blir naturligt att ta del
av informationen vid matbordet. Adam uttryckte att budskapet i denna text var för långt för
att han skulle läsa allt. Han föredrar när budskapet är mer kort och koncist för att det då blir
lättare för honom att ta till sig budskapet som förmedlas. Maria angav att hon kunde förstå
vad Wapnö ville förmedla, samtidigt som hon ansåg att budskapet på mjölkpaketet var
relativt neutralt. Hennes åsikt gällande att ha information på ett mjölkpaket är att det är en
självklar plats men att informationen inte får henne att förändra sin åsikt om företaget.
Det sista material som respondenterna fick ta del av var Wapnös Facebook-inlägg. I detta
fall gjorde majoriteten, Peter, Sara, Eva och Karl, en dominant läsning. Peter reagerade mest
av alla respondenter och blev både entusiastisk och positiv när han insåg att Wapnö värnar
om djuren, vilket tyder på att Peter förstår och godtar Wapnös avsedda budskap. Sara
godtog även hon Wapnös budskap då hon anser att denna text är både trovärdig och seriös.
Eva läste och tog del av budskapet men uttryckte inga specifika reflektioner utöver det. Karl
tog till sig av budskapet i Facebook-inlägget och uppskattade informationen, men utöver det
gjorde han inga vidare tolkningar.
Maria och Adam var de respondenter som gjorde förhandlande läsningar till inlägget. Maria
angav att det enligt henne är det en självklarhet att företag ska arbeta med hållbarhet och att
hon därför inte har ett behov av den typen av kommunikation. Hon tog emot och förstod
meningen med det avsedda budskapet, men gjorde vidare egna tolkningar. Adam försökte
utläsa och förstå vad Wapnö ville förmedla med inlägget, samtidigt som han ställde sig
tydligt kritisk till innehållet. Han uttryckte det som att Wapnö försökt framställa sig bättre
än sina konkurrenter och det var något som gjorde honom skeptisk till innehållet av texten.

5.5 Slutsats av analys och resultat
Wapnö har en stark vision om att vara ett ledande företag i branschen när det kommer till
hållbarhet. De har en förhoppning om att kunna implementera bilden av sig själva som ett
hållbart företag där innebörden av Härproducerat och gårdens kretslopp blir tydligt. Vad
gäller hållbarhetskommunikationen finns tydliga spår av en viss försiktighet, där Wapnö är
noggranna med att inte kommunicera ut sina initiativ förrän de blivit färdigställda. De är
även måna om att de själva ska styra över kommunikationen för att försöka undvika att
konsumenterna misstolkar eller får en felaktig bild av Wapnö. En ambition är därför att
deras hållbarhetskommunikation ska präglas av en tydlig öppenhet och transparens, för att
återigen undvika att kommunikationen misstolkas och att Wapnös förtroende blir lidande.
Det framkom i intervjun med Bengtsson att han anser att Wapnö inte helt lyckats förmedla
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innebörden av begreppet Härproducerat och gårdens kretslopp, vilket han menar är något
som Wapnö måste fortsätta arbeta med för att lyckas förmedla den rätta bilden av sig själva
till sina konsumenter.
För Wapnö är även smakupplevelsen något som de vill bli associerade med. Bengtsson
berättade under intervjun att många konsumenter i området kring Halmstad känner igen
Wapnös produkter på grund av aspekter som smak och geografisk närhet. Enligt Bengtsson
är en utmaning att implementera smakupplevelsen som en viktig faktor även i storstäder
som Stockholm. Detta blev tydligt under konsumentintervjuerna där respondenterna från
Halmstad visat sig ha en starkare relation till Wapnö än vad respondenterna från Stockholm
gav uttryck för. Denna relation och förkunskap om Wapnö visade sig inte ha någon inverkan
gällande hur respondenterna i denna studie tolkar de olika budskapen.
Respondenterna i denna studie har ett varierande engagemang och intresse i klimatfrågan
och de har även gett uttryck för olika uppfattningar om vad begreppet miljömedveten
innebär. Respondenternas olika uppfattningar om begreppet miljömedveten gjorde att
diskussionen kring deras egna engagemang berörde skilda områden och behandlades i högre
och lägre utsträckning. När respondenternas placering i Den kombinerade modellen
analyserades av oss blev det återigen tydligt hur olika de uppfattat och tolkat begreppet
miljömedveten. Det gick att se genom att några respondenter placerat sig i samma grupp i
modellen trots att de uttryckt att de engagerar sig i klimatfrågan i olika utsträckning och på
olika sätt.
Vid varje presenterat material var respondenterna relativt ojämnt fördelade mellan den
dominanta, den förhandlande och den oppositionella läsningen. Den mest frekventa
läsningen visade sig vara den dominanta läsningen och den minst förekommande läsningen
var den oppositionella läsningen. Det framgick av resultatet att intresse och kunskap är
faktorer som påverkar vilken läsning respondenterna gör. Den enda demografiska kategori
som har visat sig ha inverkan på respondenternas läsning är ålder. Det har därmed inte
funnits något samband mellan respondenternas geografiska placering, utbildningsnivå eller
kön och vilken typ av läsning de gjort. De yngre respondenterna visade sig göra
förhandlande läsningar av samtliga material vilket tyder på att ju yngre en respondent är
desto mer benägen är personen att kritisera de olika materialen från Wapnö. Ålder har
därmed visat sig vara den enda demografiska kategori som kan ha inverkan på den läsning
som görs och hur benägen en respondent är att kritisera de olika budskapen från Wapnö.
Utöver ålder har en respondents intresse och kunskap i en sakfråga visat sig kunna påverka
hur kritisk personen är till det material som presenterats. Det gick därmed att se att den
tolkning och läsning som en respondent gjort av materialen kan bero på personens ålder,
intresse eller kunskap inom miljö- och hållbarhetsfrågor.
Det har visat sig att om en respondent har ett tillräckligt stort intresse i en viss sakfråga kan
det få respondenten att visa ett större engagemang och därmed göra en djupare tolkning av
budskapet. Det är när en respondents intresse är tillräckligt stort för att övergå i ett
engagemang som det finns en förmåga att kunna förflytta sin position i Den kombinerade
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modellen. Människor kan alltså förändra sina beteenden och över tid utveckla ett högre
engagemang, förflytta sig åt det vänstra hållet i modellen. Det är en process som tar olika
lång tid för olika personer. Personer som befinner sig i den vänstra halvan i modellen
kommer förmodligen att ha lättare att förflytta sig då de redan har ett befintligt engagemang.
Den högra halvan i modellen kommer med största sannolikhet att behöva längre tid på sig
för att göra en förflyttning i modellens olika steg. Dessa skillnader kan förstås genom att en
person som redan har ett befintligt engagemang lättare kan börja engagera sig ännu mer,
medan de personer som i dagsläget inte är lika engagerade behöver mer tid på sig för att ta
sig an nya ageranden.
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6.0 Slutdiskussion
Studiens syfte har varit att undersöka Wapnös hållbarhetskommunikation och ta reda på hur de vill
att kommunikationen ska förstås. Studien har även haft ett konsumentfokus och undersökt hur
Wapnös konsumenter tolkar företagets hållbarhetskommunikation samt vilka faktorer som kan
påverka konsumenterna att göra olika tolkningar av samma budskap. I detta avsnitt besvaras först
studiens frågeställningar. Därefter förs en diskussion kring resultaten i relation till det som
framkommit i analysen. Avslutningsvis presenteras en självreflektion kring studien samt förslag till
vidare forskning.

6.1 Hur Wapnö vill att deras hållbarhetskommunikation ska
tolkas och förstås
Utifrån de empiriska resultat som framkommit i studien går det att konstatera att Wapnö har
en tydlig ambition om att de ska uppfattas som ett hållbart företag med tydligt fokus på
smakupplevelse och Härproducerat. De svar som framkommit under intervjun med
Bengtsson stärks även av den information som vi har kunnat ta del av genom Wapnös
hemsida. Det finns en tydlig ambition om att Wapnö vill föra en transparent och öppen
kommunikation för att inte skapa utrymme för misstolkningar. Det blir tydligt genom att
Wapnö väljer att inte kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete förrän arbetet har slutförts.
Vidare vill Wapnö på sikt bli förstådda som en helhetsgård och de vill på ett tydligt sätt
förmedla innebörden av det kretslopp som präglar deras verksamhet. Det har framkommit
att det främst är helheten med gården, att de har så mycket på en och samma plats, som
Bengtsson vill lyckas förmedla till sina konsumenter.
Sammanfattningsvis har vi utifrån detta kunnat se att Wapnö, genom sin
hållbarhetskommunikation, vill bli förstådda som ett hållbart och transparent företag med
fokus på smakupplevelse. De vill även förmedla bilden av sig själva som en helhetsgård och
förmedla innebörden av begreppet Härproducerat. Wapnö vill att deras konsumenter förstår
hållbarhetskommunikationen som den är skriven och att de inte gör några egna tolkningar.
Därmed är transparensen och öppenheten viktiga verktyg för Wapnö när de kommunicerar
ut sina hållbarhetsinitiativ.

6.2 Hur Wapnös konsumenter tolkar företagets
hållbarhetskommunikation
Respondenterna från Halmstad visade direkt på en kännedom om Wapnö som ett
lokalförankrat företag med ett flertal närproducerade produkter. Respondenterna från
Stockholm gjorde andra associationer till företaget, då de främst förknippade Wapnö som ett
mejeriföretag. Det har därmed varit tydligt att det finns en klar skillnad mellan hur
konsumenterna uppfattar Wapnö som företag, beroende på om de bor i Halmstad eller
Stockholm. När det gäller hur respondenterna har tolkat och förstått de receptionsanalytiska
material som presenterades under intervjuerna har det framgått att det inte är deras
geografiska placering som avgör vilken tolkning respondenten gjort.
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Respondenternas engagemang i klimatfrågan var det som låg till grund för hur de valde att
placera sig i Den kombinerade modellen, där det också blev tydligt hur olika de uppfattat
begreppet miljömedveten. Några respondenter placerade sig på samma steg i modellen, trots
att det tydligt gick att utläsa från deras svar att deras engagemang i klimatfrågan skilde sig åt
avsevärt. Sett till respondenterna och deras olika placeringar i modellen går det att
konstatera att deras olika tolkningar och förförståelser av begreppet miljömedveten ligger
till grund för hur de resonerar kring sitt egna engagemang i miljöfrågan. Som utomstående
hade vi valt att placera respondenterna annorlunda i modellen utifrån deras svar. I denna
studie har det dock varit väsentligt att se deras egna tolkningar av begreppet miljömedveten
och deras placeringar i modellen, för att utifrån det försöka förstå hur de tolkar de olika
materialen från Wapnö.
Det har framkommit att respondenternas placering i Den kombinerade modellen inte är den
primära faktorn som avgör den tolkning de gör av materialen. Istället har det gått att se hur
deras tolkning kan bero på personens ålder, intresse eller kunskap inom miljö- och
hållbarhetsfrågor. Dessa faktorer har legat till grund för hur respondenterna tolkar de olika
budskapen. Resultatet har visat att en respondent som placerat sig långt till höger i
Kombinatonsmodellen och därmed uttryckt ett lågt engagemang i miljö- och
hållbarhetsfrågor ändå kan ha ett högt intresse i dessa frågor. Intresse behöver alltså inte
innebära ett engagemang, en person kan vara intresserad utan att vara engagerad. Det är
framförallt därför respondenternas intresse och inte engagemang har visat sig påverka deras
tolkning av de olika hållbarhetsbudskapen. Ett större intresse i en sakfråga har visat sig vara
betydande när det gäller respondentens förmåga att resonera djupare kring materialets
budskap och se det i en större kontext. En respondents engagemang i miljö- och
hållbarhetsfrågor har i denna studie visat sig till stor del bero på hur pass intresserad
personen är. Det innebär att om en respondent har ett tillräckligt stort intresse i en viss
sakfråga kan det få den respondenten att visa ett större engagemang och därmed göra en
djupare tolkning av det budskapet. Den tolkning som respondenten i dagsläget gör kan
komma att förändras med tiden i den bemärkelsen att respondenten blir mer intresserad av
miljö- och hållbarhetsfrågor. Det innebär även att om respondenten blir tillräckligt
intresserad för att även börja agera och engagera sig, finns det en möjlighet till att
respondentens placering i Den kombinerade modellen förflyttas. Sett över tid kan en
respondents tolkning därmed komma att förändras, vilket kan innebära att de förflyttar sig
mer åt det vänstra hållet i modellen.
Sammanfattningsvis har vi kunnat utläsa att de tolkningar som varit mest framträdande
bland respondenternas svar är att Wapnös hållbarhetskommunikationen ses som neutral,
positiv och effektiv. Respondenterna har även uttryckt andra tolkningar där de anser att
kommunikationen är för självgod, tillrättalagd och överdriven. Det som presenterats i detta
avsnitt visar att respondenterna i denna studie tolkar Wapnös hållbarhetskommunikation på
olika sätt. Ålder, intresse och kunskap har visat sig vara de främsta faktorerna till de olika
tolkningarna som respondenterna gjort och deras benägenhet att godta eller kritisera de
presenterade materialen.
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6.3 Hur resultatet kan förstås utifrån Encoding/decodingmodellen
Halls (1973) modell Encoding/decoding har använts både för att förstå hur Wapnö vill att
deras kommunikation ska förstås samt för att kunna ta reda på hur deras konsumenter läser
och tolkar hållbarhetskommunikationen. Wapnö har en avsikt gällande hur deras
kommunikation ska förstås, vilket visat sig inte alltid stämma överens med hur
konsumenterna faktiskt tolkar och förstår kommunikationen. Utifrån svaren på hur
konsumenterna tolkar Wapnös hållbarhetskommunikation kunde vi med hjälp av
Encoding/decoding-modellen se hur och varför respondenterna använde sig av olika
läsningar.
Det har varit svårt att se någon koppling mellan respondenternas placering i Den
kombinerade modellen och vilken typ av läsning de gjort av materialen. Det har istället visat
sig att de faktorer som påverkar den typ av läsning som respondenterna gjort är ålder,
respondentens intresse och kunskap i en sakfråga. En och samma respondent kunde alltså
visa prov på dominant, förhandlande och oppositionell läsning, beroende på vilket material
som presenterats och vilket intresse och kunskap respondenten har i just den frågan.
Huruvida en respondent godtog eller kritiserade det avsedda budskapet kunde bero på såväl
högt intresse som lågt. Ett högt intresse i en viss sakfråga kunde leda till att en respondent
godtog det budskap som presenterades, en dominant läsning, men skulle lika väl kunnat få
respondenten att kritisera budskapet, en förhandlande eller oppositionell läsning. En persons
intresse och kunskap inom ett visst område har i denna studie visat sig ha betydelse för hur
benägen personen i fråga är att godta eller kritisera ett budskap. Det här har vi tolkat kan
bero på att ju mer intresse och kunskap en person har i en viss fråga, desto lättare är det för
personen att veta om budskapet som kommuniceras är trovärdigt eller inte. Detta gör att
personen antingen godtar det som sägs med en dominerande läsning, eller kritiserar det
genom en förhandlande eller oppositionell läsning. Kritiken kunde grunda sig bland annat
på faktorer som skepticism eller att respondenten inte såg ett tydligt samband mellan
materialet och Wapnös kärnverksamhet. En respondent med ett lägre intresse i en viss
sakfråga gjorde i mindre utsträckning kritiska granskningar av materialen och godtog i de
flesta fall budskapet. Detta kunde bero på att personen i fråga inte hade kunskap nog att
kritisera den information som fanns i filmen eller texten.
Vad gäller kopplingen mellan en respondents ålder och den läsning som denne gjort av de
olika materialen från Wapnö så har det visat sig att de två yngsta respondenterna gjorde
förhandlade läsningar av samtliga material. Respondenterna som tillhör ålderskategorin i
mitten gjorde varsin oppositionell läsning och två dominanta läsningar och respondenterna i
den äldsta ålderskategorin gjorde enbart dominanta läsningar. Det tyder på att ju yngre en
respondent i denna studie är, desto mer benägen är personen att se på
hållbarhetskommunikationen med kritiska ögon. Enligt oss kan det bero på att det faller sig
mer naturligt för den yngre generationen att tänka kritiskt då de i ett tidigare stadie i livet
har gjort sig bekanta med vikten av kritisk läsning. Respondenterna i åldersspannet 40-59 år
godtog i de flesta fall budskapen i de olika materialen i linje med Wapnös avsikt, men de
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båda gjorde en oppositionell läsning av YouTube-filmen. Detta tyder på att respondenterna i
viss mån ser på kommunikationen med kritiska ögon, men inte i lika stor omfattning som de
yngre respondenterna. De äldsta respondenterna gjorde dominanta läsningar av samtliga tre
budskap, vilket kan tolkas som att de inte är lika benägna att kritisera kommunikationen,
utan mer förstår budskapet som det kommuniceras. Dessa resultat skulle också kunna bero
på att miljöfrågor av olika slag blir allt mer uppmärksammat i dagens samhälle, vilket skulle
kunna leda till att personer får ett ökat intresse för just dessa typer av frågor. De yngre
respondenterna i denna studie skulle därmed kunna sägas ha blivit präglade i en yngre ålder
och på så vis fått ett större intresse för miljörelaterade frågor. På så vis kan de yngre
respondenterna även ha lärt sig att kritisera hållbarhetskommunikation i en större
utsträckning än de äldre respondenterna. Mot denna bakgrund har vi kunnat se att även
tolkningen kan påverkas av respondentens ålder. Det har blivit tydligt att de yngre
respondenterna är mer benägna att göra kritiska tolkningar, vilket vi har kunnat utläsa med
hjälp av att titta på vilken typ av läsning de gjort av de presenterade materialen. Ålder kan
därmed sägas påverka både en respondent läsning såväl som tolkning av ett material.
Med detta sagt kan resultatet i denna studie påvisa att en respondents ålder såväl som
intresse och kunskap påverkar den läsning och tolkning som respondenten gör. En
respondent med ett lågt intresse och låg kunskap i en fråga gör oftast en dominant läsning
medan en person med ett högt intresse och hög kunskap är mer benägen att göra alla tre
typer av läsningar beroende på vilken fråga som berörs. Kopplingen mellan ålder och typ av
läsning har visat att de äldre respondenterna oftast gör dominanta läsningar och de yngre
respondenterna är mer benägna att göra förhandlande läsningar.
Både en högre ålder, ett lågt intresse och en låg kunskap har i denna studie påverkat en
respondents benägenhet att göra dominanta läsningar medan ett högt intresse, hög kunskap
och en yngre ålder istället gör en respondent mer benägen att göra alla typer av läsningar.
Resultatet kan utifrån Encoding/decoding-modellen förstås som att ålder, intresse och
kunskap i denna studie visat sig påverka en respondents läsning såväl som tolkning av
Wapnös hållbarhetskommunikation

6.4 Förslag till framtida forskning
I denna studie har vi undersökt hur Wapnös konsumenter tolkar företagets
hållbarhetskommunikation. Vi har med hjälp av Encoding/decoding-modellen kunnat utläsa
vilka faktorer som främst påverkar respondenterna i denna studie att göra olika tolkningar
och olika läsningar av ett och samma budskap. Då denna studie visade tendenser på att
skillnaderna i respondenternas tolkningsmönster främst berodde på deras ålder, kunskap och
personliga intressen hade det varit intressant att göra studien i en större utsträckning inom en
annan bransch. Fler konsumenter hade då kunnat intervjuas, för att på så vis kunna ta reda
på hur skillnaderna ser ut på en större mängd personer inom en annan bransch. Då denna
studies resultat har visat att ålder har varit en bidragande faktor till att respondenterna gjort
olika tolkningar av samma budskap hade en fortsatt forskning kunnat undersöka vad den
skillnaden kan tänkas bero på samt vad skillnaden i åldrarna kan betyda.
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Bilaga 1.
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Bilaga 2.
Intervjuguide inför intervju med Lennart Bengtsson.
Berätta om oss själva samt studiens syfte.
Informera om forskningsetiska riktlinjer.
Bakgrund
Berätta lite om Wapnös historia och bakgrund
- Uppstart av mejeriproduktion etc.
- Expandering från lokalt till delvist nationellt? Hur tänker Ni kring det, hur vill Ni att det ska
vara?
Berätta lite om ert hållbarhetsarbete över tid
- Hur började det?
- När började ni kommunicera ut ert arbete? Tankar kring det?
- Hur ville ni positionera er? Hur ville ni att det skulle förstås?
- Hur togs det emot? Konsumenter / konkurrenter?
- Vad var era mål och ambitioner då kontra nu
Hållbarhetsarbetet idag
Kommunikationen av arbetet
- Hur arbetar ni med kommunikationen/(marknadsföring)?
- Har ni några strategier? Mål?
- I vilka kanaler? På vilka sätt?
- Vilken är er målgrupp? Vilka riktar ni kommunikationen till?
- Hur vill ni att konsumenterna förstår kommunikationen? Vet ni hur de tar emot den? Får ni
feedback, gjort undersökningar eller liknande?
Material
Wapnö drängar - Tugga gräs
- Berätta lite om processen av skapandet av filmen.
- Mål, ambitioner? Hur ville ni att det skulle mottagas?
- Hur mottogs det? Den respons som ni tänkt?
Informationen på mjölkpaketen/ Facebook-inlägget
- Berätta lite om era tankar kring detta.
- Vad vill ni förmedla och hur vill ni att det ska mottagas?
Marknadsföring på andra sätt
- Hur marknadsför ni er? Hur tänker ni kring det?
Avslutning
- Vad är Wapnös starkaste egenskaper?
Hur ser du på framtiden där? Vad är era planer och mål? (T.ex gällande marknadsföring i flera
kanaler. Är det en fråga om resurser eller strategier?)
Sammanfatta samtalet. Vill du lägga till något?
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Bilaga 3.
Intervjuguide inför intervjuer med Wapnös konsumenter
Introduktion
Berätta om oss själva samt studiens syfte. Ta reda på respondentens kunskap om viktiga begrepp likt
CSR och hållbarhet, som kommer att tas upp under intervjun. Be respondenten berätta sin
bakgrundsinformation. Ålder, bostadsort och utbildningsbakgrund. Informera om forskningsetiska
riktlinjer.
Inledning
- Fråga om de känner till Wapnö sedan tidigare. Om ja, vad förknippar du med Wapnö?
Berätta det du vet! Om nej berättar vi mer om Wapnö.
Miljöfrågor
- Hur miljömedveten skulle du säga att du är och hur engagerad är du i miljöfrågor av olika
slag? - källsortering, köp av ekologisk/miljömärkta produkter (mat etc.), resor (flyg, tåg, bil,
buss, cykel), pant?
- Visa Den kombinerade modellen (berätta om modellen och de olika stegen).
Be respondenten placera sig själv och motivera.
Följdfrågor:
- Varför placerar du dig där du gör?
- Berätta om på vilket sätt du är intresserad av miljö- och miljöfrågor?
- Hur ser du på ditt egna ansvar “på det stora hela”?
Visa materialet:
- Film (Wapnö drängar-Tuggar gräs)
- Baksidan på ett mjölkpaket
- Facebook-inlägg
- Berätta om vad du ser och upplever. Vad tror du att detta betyder? Hur tolkar det?
- Vad tycker du om filmen/texten?
- Ger den här informationen dig en ny bild av Wapnö?
- Om du fick önska, hade du velat se eller läsa något annat? Berätta.
Hållbarhetskommunikation
- Hur ser du, och tar in, olika typer av hållbarhetskommunikation? Hur tror du att budskapet
kan mottagas på olika sätt? (egen notis: bra/dålig, trovärdig/skeptisk). Gärna exempel
- Brukar du själv ta reda på information gällande detta? Vill du göra det?
- Hur vill du att företag berättar om vad de gör för t.ex. miljön?
- Berätta om någon information/ något sätt att kommunicera som du skulle tycka mindre om?
Avslutning Sammanfatta samtalet. Vill du tillägga något?
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