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Abstract 

  

Titel: ”Max – den gröna trenden”. En receptionsanalys av konsumenters uppfattning av Max 

hållbarhetskampanj Greenfamiljen. 

Författare: Sara Gustavsson och Dominick Nilsson 

Handledare: Linus Andersson 

Examinator: Martin Danielsson 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap (15hp) 

Termin: Medie- och kommunikationsvetenskap (61–90) 30 hp, VT- 17 

Antal ord: 16 049 

Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt 20–25-åringar 

respektive 40–50-åringar uppfattar Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Vidare 

undersöker studien hur respektive åldersgrupp resonerar kring Max hållbarhetskampanj på 

Facebook och Instagram. Studien undersöker även vilka CSR-strategier Max 

hållbarhetskampanj förhåller sig till på sociala medier. 

  

❖ Hur kan Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen förstås utifrån de tre CSR-strategierna? 

❖ På vilket sätt resonerar konsumenterna kring Max hållbarhetskampanj? 

❖ Hur kan konsumenternas resonemang förklaras utifrån encoding/decoding perspektivet? 

❖ Hur kan konsumenters uppfattning förklaras utifrån de teoretiska begreppen ålder och 

livsstil? 

 

Metod och material: En receptionsanalys i form av två semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. 

Huvudresultat: Det fanns en låg förkunskap om Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen i 

båda fokusgrupperna. 40–50-åringarna förhöll sig kritiska till Max hållbarhetskampanj, 

medan 20–25-åringarna hade en positiv inställning. 

Nyckelord: CSR, Max, sociala medier, hållbarhetsarbete 
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1. Inledning 

  

Enligt Larsåke Larsson (2014) har Corporate social responsibility (CSR)- frågor bidragit med 

viktiga ståndpunkter för företags image och identitet, men inte minst sagt för företags 

varumärke. I dagens samhälle har konsumenter blivit allt mer involverade i dessa typer av 

frågor, och det har kommit att övergå till en allt viktigare aspekt för företag. CSR inbegriper 

flera ansvarsområden som ett företag måste verka inom: ekonomiskt, miljömässigt, socialt 

och etiskt ansvarstagande (Larsson, 2014:128f). 

  

Det har blivit allt viktigare för företag att tillföra en hållbar utveckling, för att bidra till ett 

hållbart samhälle. Detta leder till att företag har en skyldighet för sina intressenter, 

medarbetare, miljön och befolkningen i samhället (Larsson, 2014:128f). Detta har bidragit till 

att vi har blivit allt mer medvetna att tänka hållbart. Dessutom har det bidragit till att 

företagen har skärpt sin externa hållbarhetskommunikation mot sina konsumenter och 

intressenter. För att förmedla sitt budskap är det viktigt att företag befinner sig där sina 

konsumenter är mest aktiva, det vill säga sociala medier. Därmed använder sig företag av 

hemsidor och sociala medier för att förmedla sitt CSR- arbete. Vi lever i en allt mer 

digitaliserad värld där sociala medier utgör en stor del av vår vardag, där samtliga åldrar 

påverkas och exponeras dagligen. Ålder, livsstil och generationer är enligt Signe Opermann 

(2014) tre aspekter som har en påverkande roll på människors tolkningar och associationer 

genom medieanvändandet (Opermann, 2014:73). 

  

I vår studie har vi valt att studera 20–25-åringar respektive 40–50-åringarnas uppfattningar 

kring snabbmatsrestaurangen Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Vi fann båda ett stort 

intresse för CSR och valde tidigt att studera detta ämne. Max blev år 2017 placerad på plats 

21 av 286 av Sveriges största varumärken inom miljöansvar och socialt ansvarstagande. I 

Sverige betraktas Max som ett ledande företag inom hållbar utveckling, där de bland annat 

har en 100 procent klimatkompensation. Det har bidragit till att de har vunnit en del priser för 

sina insatser för ett hållbart samhälle, exempelvis har de fem år i rad varit den mest ledande 

aktören inom branschen (Max, u.å.). Det vill säga placerades Max som branschbäst inom 

hållbarhet i Sverige. Vi fann detta som en viktig ståndpunkt i vårt val av företag. Vi hoppas 

på att studien ska bidra till en förståelse hur konsumenterna i respektive åldersgrupp resonerar 

kring företags hållbarhetskommunikation. 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Bakgrund Max 

  

Max är ett svenskt familjeägt företag som startades år 1968. Idag arbetar Max aktivt med att 

vara ett hållbart företag för att bidra till samhället. De utgår från klimat och miljö, mat och ett 

socialt ansvar där de försöker i alla beslut utgå från hållbarhetsfrågor. Max har under flera års 

tid arbetat med att påverka sin klimatpåverkan. Max anser att de är en del av problemet 

samtidigt som de är en del av lösningen. År 2008 valde Max att klimatmärka hela sin meny, 

det resulterade till att dem blev en av de första restaurangkedjorna i världen som utförde detta. 

Årligen mäter dem sina utsläpp från bonden fram till serveringen, för att bidra till att 

kunderna kan göra klimatsmarta val. Max väljer bland annat att klimatkompensera genom 

trädplantering i Afrika. 
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Max strävar efter att skapa ett hållbart företag i ett hållbart samhälle, deras långsiktiga mål 

utgår från deras anställdas utveckling och välmående. Sedan 2003 påbörjade Max och 

bemanningsföretaget Samhall ett samarbete där Max arbetar med att anställa personer med 

funktionsnedsättning. I dagsläget har Max 150 medarbetare som har gått från Samhall till fast 

anställning. Max har även ett samarbete med Angeredsutmaningen där de ger möjlighet till 

ungdomar i utsatta områden till en karriärsutveckling (Max, u.å.). 

 

1.1.2 Greenfamiljen 

  

Den 21 januari 2016 lanserade Max kampanjen Greenfamiljen. Genom kampanjen 

femdubblade Max sitt utbud av gröna alternativ i Sverige, Norge och Danmark. Kampanjens 

lansering är en utveckling på Max klimatsmarta meny, det vill säga ett nästa steg i deras 

hållbarhetsarbete. Kampanjens utbud bestod av sex nya hamburgare, varav en vegansk och 

fem lakto ovo-vegetariska alternativ som innehåller ägg och mejeriprodukter. Med starten av 

kampanjen sattes målet att år 2020 skulle var femte beställning vara annat än rött kött. Efter 

lanseringens start och den positiva respons kampanjen fick, ökade Max målet till var tredje 

beställning (Max, u.å.). 

 

1.2 Syfte, problemformulering och frågeställningar 

 

1.2.1 Syfte 

  

Syftet med studien är att undersöka vad för uppfattning 20–25-åringar respektive 40–

50-åringar har av snabbmatsrestaurangen Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. 

Vidare undersöker studien på vilket sätt respektive åldersgrupp resonerar kring Max 

hållbarhetskampanj, på Facebook och Instagram. Studien undersöker även vilka av de 

tre CSR-strategier Max hållbarhetskampanj förhåller sig till på Facebook och 

Instagram. För att få en inblick i hur Max väljer att forma sitt innehåll på Facebook och 

Instagram.  
 

1.2.2 Problemformulering 

  

Konsumenter i alla åldrar har blivit allt mer hållbarhetsmedvetna, någonting som företag idag 

har förstått och därmed förhåller sig till. Inte minst för snabbmatsrestaurangen Max har detta 

blivit allt viktigare, då deras anseende påverkas av både deras konsumenter och sociala 

medier i dagens samhälle. Det har blivit allt viktigare för företag att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete för sina konsumenter på ett effektivt sätt. Genom att kommunicera på ett 

effektivt sätt kan företag skapa ett gott anseende och förhållande till sina konsumenter. 

 

1.2.3 Frågeställningar 

  

❖ Hur kan Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen förstås utifrån de tre CSR-strategierna? 

❖ På vilket sätt resonerar konsumenter kring Max hållbarhetskampanj? 

❖ Hur kan konsumenternas resonemang förklaras utifrån encoding/decoding perspektivet? 

❖ Hur kan konsumenters uppfattning förklaras utifrån de teoretiska begreppen ålder och 

livsstil? 
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2. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet CSR. Vi redogör för 

begreppet CSR’s betydelse och den tidigare forskning som har utförts inom CSR. 

 

2.1 Begreppet CSR 

  

Corporate social responsibility (CSR) har under de senaste åren blivit alltmer uppmärksammat 

av samhället. Detta har enligt Larsåke Larsson (2014) bidragit till en viktig ståndpunkt i 

företags agerande i det lokala och globala samhället. CSR- frågor inbegriper olika 

ansvarsområden som ett företag måste förhålla sig inom: ekonomiskt, miljömässigt, socialt 

och etiskt ansvarstagande (Larsson, 2014:128f).  

  

Utvecklingen av CSR har successivt förändrats genom åren, då ärendet till en början 

cirkulerade kring att företagen endast hade ett ekonomiskt ansvar, att skapa vinst. Emellertid 

har detta senare etablerats till ett mer socialt ansvarstagande, då begreppet utvecklades till 

CSR. Syftet påstås här att tillfredsställa de sociala, miljömässiga och etiska principerna i 

verksamheten, samt bidra till samhällets välbefinnande och utveckling. Detta syftar till att 

värna om den yttre miljön, garantera bra arbetsvillkor, etc. (Larsson, 2014:129). 

 

Precis som Larsson (2014) förklarar Mats Jutterström och Peter Norberg (2011) att 

utvecklingen av begreppet CSR fått en stor spridning och ses som ett modernt begrepp i 

dagens samhälle. Användning av konceptet har under 2000-talets första decennium fått en 

kraftig ökning (Jutterström & Norberg, 2011:11). Jutterström och Norberg (2011) berör även 

två generella begrepp för att förtydliga CSR- begreppet. Det första angreppssättet inkluderar 

allmänt samhällsstöd och egen verksamhetsanpassning. Den andra inkluderar att CSR uttrycks 

som regler. 

 

Allmänt samhällsstöd innefattar de företag som bidrar till ett allmänt stöd för samhället, men 

inte har någon tydlig koppling till företags egna verksamhet. Där företag eller organisationer 

skänker pengar till exempelvis Röda korset i företagets namn. Egna verksamhetsanpassningar 

tar ett större ansvar till miljön, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Denna typ av 

CSR påverkar inte bara organisationens legitimitet i dess omgivningar, utan även 

effektiviteten på deras interna verksamheter. 

 

Den andra angreppssättet uttrycker CSR bland praktiken i form av regler hur företag borde se 

ut och verka. CSR ingår under en speciell regeltyp vid namn: standarden. Det bör framför allt 

skiljas från två andra regeltyper i samhället: direktiv och normer. Precis som direktiv utgår 

standarder utifrån bestämda riktlinjer. Normer är också officiellt frivilliga att följa, men olikt 

från standarder är de oskrivna och outtalade. Jutterström och Norberg (2011) hävdar att det 

finns lagar som berör miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, men dessa berörs 

inte inom CSR (Jutterström & Norberg, 2011:14ff). 

 

2.2 CSR-faktorer för företagens överlevnad 

 

Jutterström och Norberg (2011) beskriver två olika faktorer inom CSR som påverkar företags 

lönsamhet och långsiktiga överlevnad: legitimitet och effektivitet. Företag eller andra 

organisationer behöver vara legitima, det innebär att de bör kartlägga de föreställningar och 
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krav som satts upp för företag att hålla sig inom. Detta bidrar till att attrahera väsentliga 

resurser och överleva långsiktigt. CSR anses av företag som ett viktigt redskap för att stärka 

förtroendet för sin egna organisation i omvärlden. Organisationer behöver även vara effektiva, 

både inre och yttre effektivitet. Det innebär att företag internt behöver utföra saker på ett 

korrekt sätt och utföra rätt saker yttre för att motarbeta eventuella faktiska eller potentiella 

konkurrenter. I sin helhet påverkar legitimiteten primärt företagets intäkter och effektiviteten 

påverkar primärt företagets kostnader (Jutterström & Norberg, 2011:167f). 

 

Liksom Jutterström och Norberg (2011) omdefinierar även Sri Urip (2010) två olika 

utgångspunkter inom CSR-strategier som företag bör tillämpa för sin egna överlevnad. 

Forskaren talar om externa utmaningar och interna behov. Inom den externa utmaningen talar 

forskaren bland annat om den ekonomiska globaliseringens påverkan. Det innebär att det 

bidrar till olika utmaningar, möjligheter och konkurrens som är nödvändigt att reflektera över 

innan man tillämpar CSR strategier. Teknikens utveckling har bidragit till att konsumenterna 

har blivit mer krävande, speciellt inom information och kommunikation. De interna behoven 

berör de aktiviteter som ger förmån till både företaget och samhället. I win-win situationer 

skapas de möjligheter inom företag att expandera marknaden och skapa en bra image av 

företaget. Exempelvis genom att de marknadsför konsumenternas livsstil eller främja 

medvetenhet om hälsan hos konsumenterna (Urip, 2010:63f). 

  

2.3 Ansvarstalande och ansvarstagande CSR 

  

Peter Norberg (2011) berör om ansvarstalande och ansvarstagande CSR som tillämpas på 

företags ansvar och arbete inom CSR. Ansvarstalande innebär att studera hur organisationer 

presenterar sin verksamhet när det gäller samhällsansvar. Medan ansvarstagande syftar på hur 

organisationer arbetar dagligen med samhällsansvar i sin verksamhet, det vill säga vad 

organisationen gör i praktiken (Norberg, 2011:47). 

 

Genom att belysa om vissa former av CSR är mer betydelsefull än andra delas CSR upp 

utifrån etiska relationer mellan företaget och de intressenter företaget har ansvar mot. Detta 

har Norberg (2011) skapat genom att dela upp CSR i en modell i fyra fält (se figur 1), direkt 

till indirekt och negativt till positivt. Det kan inledningsvis delas upp i två kolumner, där den 

första tyder på vad och mot vilka företaget ska ha ansvar för (direkt till indirekt). Den andra 

kolumnen delas upp i hur organisationer beslutar sig att bemöta ansvaret (negativt till 

positivt), det vill säga hur de engagerar sig i CSR-projekt. 

 

 Direkt ansvar Indirekt ansvar 

Negativt ansvar Inte skada anställda Inte skada miljön 

Positivt ansvar Ge arbete Välgörenhet 

Figur 1. Peter Norberg (2011) 

 

Det direkta ansvaret riktar sig mot interna intressenter, huvudsakliga anställda, även andra 

som befinner sig inom det område företaget verkar inom. Indirekt socialt ansvar berör de 

externa intressenterna, som befinner sig utanför företagets verkan. Med negativt CSR vill 

företaget motverka skadliga konsekvenser som företaget kan ge uppslag för, samt inte skada 

någon i sin omgivning. Positivt CSR ska företagets handlingar ge förbättrande och positiva 
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konsekvenser, samt bidra till samhället i stort. Här använder företag sina resurser till fördel 

för samhället och miljön (Norberg, 2011:49). 

 

2.4 Greenwashing 

  

Enligt Karin Nielsen (2010) innebär ’greenwashing’ att organisationer använder sig av en 

grön marknadsföring där de skapar missledande information, för att framstå som mer 

miljöansvariga än vad de egentligen är. Begreppet greenwashing fick sitt genombrott redan på 

1960-talet då miljöfrågan började uppmärksammas. Begreppet myntades däremot inte förrän i 

början av 1990-talet i USA. Organisationer eller företag använder sig av greenwashing för att 

öka försäljningen och stärka företagets varumärke. Långsiktigt är syftet att distrahera för 

eventuella lagstiftare och beslutsfattare, därmed undgå lagar och skatter. Andra långsiktiga 

skäl är att företaget vill skapa en attraktiv bild för investerare och personal (Nielsen, 2010:6). 

 

Antalet greenwashing-fall har under senare tid ökat i samband med konsumenters vilja att ta 

ansvar för miljön. Eftersom konsumenterna vill handla ekologiskt, klimatsmart, miljövänligt 

och närproducerat. Fallen har bidragit till komplikationer för både konsumenter och företag 

som har ambitioner för att tänka miljöanpassat. Riskerna som skapas genom greenwashing är 

att de negativa beteendena hos företagen hamnar i skymundan och det leder till att arbetet 

med hållbar utveckling stannar upp. Greenwashing hotar även trovärdigheten hos de företag 

som tar sitt miljöansvar på allvar, med produkter som är miljöanpassade. Om konsumenternas 

tilltro skadas av företagets vilseledande miljöbudskap bidrar det till att minska deras 

miljöengagemang och därefter blir de passiva.  

 

Det finns flera olika metoder och knep för att förvränga sin miljövänlighet till sina 

intressenter. Exempelvis kan företag byta namn på en produkt till något som man associerar 

till natur och miljö. Ett exempel kan vara ”naturgas”, som egentligen handlar om fossilgas. 

Företag kan även använda sig av falska miljö- och rättvisemärken. Där de använder sig av 

”märken” som i själva verket är företagets egna markeringar (Nielsen, 2010:7f). 

 

2.5 Konsumenternas attityd och åsikter om CSR 

 

Line Schmeltz’s (2011) har i sin studie undersökt vad unga konsumenter (18–30 år) har för 

värdering och attityd gentemot företag som arbetar med hållbar utveckling. I resultatet av 

studien framgick det att flera konsumenter ansåg att de flesta företag endast engagerade sig i 

hållbar utveckling eftersom det gynnar i vinst. Samtidigt fanns det en majoritet konsumenter 

som ansåg att företag som arbetar med hållbar utveckling gör det för att förstärka sitt 

anseende och öka försprånget mot konkurrenterna. Medan en mindre grupp ansåg att företag 

arbetar med hållbar utveckling av moraliska skäl. 

 

Enligt Schmeltz (2011) resultat av studien framgick det att de unga konsumenterna krävde 

mer information om företagens hållbarhetsarbete än vad företagen redan presenterar. 

Liknande menar Magdalena Öberseder et al. (2011) att konsumenter kräver allt mer 

information om företagens hållbarhetsarbete. Vidare menar Öberseder et al. (2011) att en del 

forskning har visat att konsumenters intresse och engagemang kring hållbarhet inte är i likhet 

med deras konsumtionsbeteenden. Däremot indikerar Schmeltz (2011) i resultatet av studien 

att konsumenterna inte söker sig till informationen i slutändan, trots att informationen finns 

tillgänglig. Det indikerades även att majoriteten av konsumenterna föredrog att 

hållbarhetskommunikationsstilen bör vara mer faktabaserad, exempelvis ”vi har reducerat vår 
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CO2 utsläpp med 15 procent”. Eftersom en impressionistisk hållbarhetskommunikationsstil 

inte är lika tilltalade för konsumenterna, då det kändes vagt och opersonligt, menar Schmeltz 

(2011). Exempelvis ”vi arbetar ständigt med att aktivt reducera vår CO2 utsläpp”. Vidare 

menar Schmeltz (2011) i sin studie att konsumentinriktad hållbarhetskommunikation istället 

bör rikta sig in på företagens förmåga att kunna bidra istället för den moraliska agendan. 

Schmeltz (2011) menar även att man bör lyfta fram personlig relevans, exempelvis en mer 

direkt och öppen attityd, kring hållbarhetskommunikationen för att engagera konsumenterna i 

framtiden.  

 

2.6 CSR på sociala medier 

 

Irman Ali et al. (2015) hävdar att sociala medier är ett kraftfullt och framgångsrikt verktyg för 

företag att använda för att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete. Genom att företag använder 

sig av sociala medier har det underlättat deras sätt att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete. 

Företag som använder sig av sociala medier för att förmedla sina CSR- aktiviteter bidrar inte 

enbart med att engagera intressenterna. Utan det kan långsiktigt skapa en stark och hållbar 

image, stärka relationen mellan företag och deras intressenter. Den huvudsakliga fördelen 

med att organisationer använder sig av sociala medier är att man på kort tid och liten kostnad 

kan nå ut till ett stort antal intressenter (Ali et al., 2015:167). Vidare menar forskarna Ram 

Kesavan et al. (2013), att förmedla CSR via sociala medier är viktigt för att det bidrar till ett 

starkt anseende hos sina konsumenter och det gynnar företag i längden.  

 

Enligt Ali et al. (2015) finns det flera positiva faktorer att använda sig av sociala medier för 

sin CSR kommunikation. Ali et al. (2015) påpekade att tidigare studier har bland annat visat 

att en hållbar profil är ett viktigt verktyg för att öka medarbetarnas vilja att nå mål för 

organisationen och individuellt. Ali et al. (2015) beskriver även att CSR- aktiviteter på sociala 

medier inte bara har en påtaglig påverkan på medarbetarna utan även företags konsumenter. 

Genom att på ett korrekt sätt kommunicera ut CSR till sina konsumenter på sociala medier 

bidrar det till en positiv effekt på konsumenternas inköpsbeteende (Ali et al., 2015:169).  

 

Vincent Dutot et al. (2015) beskriver även att det skapas en lojalitet och engagemang hos 

konsumenterna om företaget förhåller sig till sin skyldighet för det sociala och miljön. Genom 

att använda sig av sociala medier kan företag bevara sin skyldighet till samhället och deras 

konsumenter. På så sätt påverkar detta även företags anseende. Dutot et al. (2015) berör tre 

olika faktorer som sociala medier bidrar till företagen. Den första faktorn skapar en 

samhörighet till konsumenterna, den andra faktorn är ett sätt att påverka företagets rykte med 

en liten kostnad och genom den tredje faktorn skapas relation med konsumenterna.  

 

Liksom Ali et al. (2015) och Kesevan et al. (2013) beskriver även Dutot et al. (2015) de 

positiva faktorerna att använda sig av sociala medier för sin CSR kommunikation. All 

kommunikation som sker på internet har adderats till en stor del av företags 

kommunikationsstrategier. En annan positiv faktor är att konsumenterna har fått en mer 

positiv bild av organisationers värderingar om de representerar sina CSR- aktiviteter på 

sociala medier. De företag som framför sin hållbarhetskommunikation på sociala medier har 

bidragit till att de fått en stor räckvidd till en stor grupp intressenter. 
 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Begreppet CSR täcker ett mångfacetterat område som behandlar samt fokuserar kring ärenden 

som berör fyra olika dimensioner; det ekonomiska, ekologiska, sociala och etiska 
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ansvarstagandet. Sammantaget grundar företags CSR-arbete utifrån modellen ansvarstagande 

och ansvarstalande CSR. Vidare får läsaren en inblick på CSR betydelsefulla roll på sociala 

medier och dess påverkan på konsumenterna. Läsaren får även en inblick i den negativa 

bilden av CSR, exempelvis greenwashing, där vissa företag kan förhålla sig till det för att 

skapa vinst. De tidigare studier som vi har presenterat ovan är tänkt att ge läsaren ett brett 

perspektiv kring hur CSR har blivit ett ämnesområde som har diskuterats i flera olika 

tolkningar och definitioner. Vi finner dessa tidigare forskning relevanta i vårt 

forskningsområde eftersom det ämnar undersöka konsumenternas uppfattning och 

resonemang gällande företags CSR-arbete. För att samtidigt belysa sociala mediers avgörande 

roll inom CSR-kommunikationen. Vi har försökt lokalisera material gällande äldre 

generationers förhållningssätt kring CSR. Antalet av material samt tidigare forskning var 

begränsade om inte bristande kring den äldre generationens förhållningssätt till CSR. Därmed 

kommer vår studie bidra till en vidare forskning kring de äldre generationernas förhållande till 

CSR.  
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3. Teoretiskt ramverk 

  

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som vi syftar till att förankra 

med vårt empiriska material. Vi redogör för encoding/decoding-modellen, 

kommunikationsstrategier kring CSR, konsumenternas förhållningssätt till CSR och de 

teoretiska begreppen ålder, livsstil och generation. 

 

3.1 Encoding/decoding-modellen 

 

Encoding/decoding-modellen är utvecklad av sociologen Stuart Hall (1999) och har sina rötter 

från Birmingham Universitetet med fokus på kulturstudier. Modellen utvecklades som en 

kritik mot massmediers linjära kommunikationsmodeller; avsändare → budskap → 

mottagare. Kritiken grundar sig i att den linjära kommunikationsmodellen saknade de 

aspekter som förklarar det som sker före, under och efter processen (Hall, 1999:90f). Det vill 

säga de kulturella och sociala betingelser som sker inom medieförmedlad kommunikation. 

Hall (1997) menar att den grundläggande faktorn utifrån de kulturella och sociala 

betingelserna, är språket. Eftersom det är genom språket man skapar förståelse eller 

meningsskapande, som sedan bidrar till ett kulturellt värde och betydelse (Hall, 1997:1). Hall 

(1999) förklarar modellen som ett sätt att studera den semiotiska uppfattningen av 

medieförmedlad kommunikation. Vidare menar Hall (1999) att modellen syftar på två viktiga 

komponenter som sker under en kommunikationsprocess mellan producent och mottagare; 

nämligen att koda (encoding) och avkoda (decoding) (Hall, 1999:90ff). 

 

Enligt Hall (1999) sker den första komponenten genom kodningsprocessen, det vill säga när 

en avsändare producerar ett textinnehåll. Exempelvis att avsändaren formar textinnehåll 

utifrån sociala och kulturella betingelser, oftast inom en genre exempelvis nyheter, 

populärkultur, sport, natur, etc. Att koda ger således texten den avsedda betydelsen som 

avsändaren har tänkt sig, det ska tillföra meningsskapande hos mottagarna. Hall (1999) menar 

däremot att den avsedda betydelsen kan ge en annan uppfattning hos mottagarna. Den andra 

komponenten benämner Hall (1999) för avkodningsprocessen eftersom mottagarna kan tolka 

(avkoda) textinnehållet annorlunda än vad avsändaren har som avsikt. Det vill säga vår 

förståelse och mening påverkas av hur den sociala världen är konstruerad, en process som 

förklarar varför mottagarna tolkar/agerar på det sättet de gör (Hall, 1999:91ff). 

 

Ur kodning- och avkodningsprocessen utvecklande Hall (1999) tre utgångspunkter som berör 

mottagarnas olika sätt att tolka ett textinnehåll; den dominerande läsningen, den förhandlande 

läsningen och den oppositionella läsningen. Hall (1999) förklarar begreppen som följande; 

den förstnämnda utgångspunkten, den dominerande läsningen, beskriver mottagaren som en 

passiv individ. Det innebär att individen tolkar texten på samma sätt som avsändaren har tänkt 

sig. Medan den andra utgångspunkten, den förhandlande läsningen, kretsar utifrån en kritisk 

tolkning av textinnehållet. Det vill säga att mottagaren förstår budskapet men förhåller sig 

kritiska, genom att avkoda textinnehållet utifrån egna erfarenheter och associationer. Den 

tredje utgångspunkten, den oppositionella läsningen, beskriver mottagaren som ett kritiskt 

ställningstagande individ. Det vill säga en individ som genomskådar exempelvis det 

ideologiska budskapet i en text och förhåller sig därmed avvisande till avsändarens avsedda 

budskap (Hall, 1999:101ff; Gripsrud, 2011:90f). 
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3.2 De tre CSR- strategierna 

  

Mette Morsing och Majken Schultz (2006) berör tre olika typer av intressentrelationer som 

förklarar hur företag strategisk engagerar CSR kommunikation med sina intressenter; 

envägskommunikation, tvåvägs asymmetrisk kommunikation och tvåvägs symmetrisk 

kommunikation. Dessa strategier bygger på teorier om sense-making och sense-giving. Där 

begreppet sense-making innebär i sin helhet att skapa förståelse, eller meningsskapande. 

Medan sense-giving bidrar till en öppen kommunikation som påverkar andras 

meningsskapande. Exempelvis grundar sig tvåvägs kommunikation i både sense-making och 

sense-giving (Morsing & Schultz, 2006:137; Gioia & Chittipeddi, 1991). 

 

I den första strategin, envägskommunikation, sker alltid kommunikationen från företaget till 

deras intressenter. Kommunikation är baserad på mer berättande än lyssnande. Företagets 

syfte är enbart att sprida informationen till deras intressenter för att informera om deras 

organisation, informationen i sig saknar en övertygande avsikt (Morsing & Schultz, 

2006:140ff). 

 

Den andra strategin, tvåvägs asymmetrisk kommunikation, flödar kommunikationen genom 

företag till och från deras intressenter. Modellen syftar på att företag inte ändrar sig utifrån 

intressenter, utan snarare försöker ändra intressenternas attityd och beteende. Företaget 

behöver engagera intressenter för att göra hållbara val, därför behöver de få intressenternas 

externa godkännande. Enligt Morsing och Schultz (2006) ses detta som en två-vägs modell, 

men i själva verket utgår den fortfarande från ett sändarorienterat perspektiv. De påstår även 

att denna modellen ses mer som en envägs metod då företaget utgår från frågor inom en ram 

där de enbart tar hänsyn till de svar som de vill höra (Morsing & Schultz, 2006:143f). 

 

Den tredje strategin, tvåvägs symmetrisk kommunikation, sker kommunikationen genom en 

dialog med företags intressenter. En påverkande och övertygande dialog kan uppstå, som sker 

både från intressenterna och företaget själva. Genom att involvera sina intressenter till en 

dialog bidrar det till att bevaka intressenternas förändrande förväntningar, samtidigt låta 

förväntningar influera företaget till en förändring. Inom den tvåvägs symmetriska modellen 

anser de att informera och undersöka är nödvändigt, men inte tillräckligt. Intressenterna 

behövs för att utveckla och främja positivt stöd, samt även för företaget att utveckla sina CSR 

strategier (Morsing & Schultz, 2006:144f). 

 

3.3 Konsumenternas förhållande till CSR 

  

Suzanne C. Beckmann (2006) berör konsumenternas förhållande till CSR, vilket beskrivs 

utifrån fyra olika steg. I det första steget, ”need recognition”, berör studien medvetenhet, 

kunskap och intresse. En del konsumenter är inte medvetna om att flera företag engagerar sig 

i någon form av CSR aktivitet, samtidigt är en del konsumenter skeptiska till företags CSR 

kommunikation. Majoriteten av konsumenterna har ett intresse av CSR frågor, men 

medvetenheten och kunskapen om företags CSR aktiviteter bland konsumenterna kan skiljas 

åt. Det andra steget handlar om informationsundersökning och utvärdering kring alternativa 

attityder och övertygelser. Generellt sett har konsumenter positiv attityd kring företag som 

arbetar med CSR. Detta kan kompliceras genom olika aspekter; företags rykte, företagets 

ändamål, den personliga relevansen till företags ändamål med CSR- arbete, skillnaden mellan 

proaktiv och reaktiv CSR initiativ, produktens kvalité och pris. Det tredje steget 

inköpsbeteende innebär att konsumenterna inte är villiga att kompromissa om en produkts 
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värde, gällande pris och kvalité. Vidare menar Beckmann (2006) att konsumenterna som är 

lojala mot ett företag påverkas inte lika lätt av negativa publiceringar utfört av utomstående. 

Beckmann (2006) påpekar vidare att konsumenter anses som mer känsliga till oetiska 

handlingar än ansvarsfulla handlingar, det vill säga ”doing bad” sårar mer än ”doing good”. I 

en enklare beskrivning innebär det att utföra en dålig handling (doing bad) sårar mer än att 

utföra en bra handling (doing good). Den fjärde och sista steget, förklarar konsumenternas 

upplevelse efter ett inköp. Om en majoritet av konsumenter upplever en negativ erfarenhet av 

en produkt eller upplever ett dåligt bemötande från en anställd, bidrar detta till att företag 

förlorar konsumentens lojalitet (Beckmann, 2006:172). 

 

3.4 Teoretiska begreppen ålder, livsstil och generation 

 

Signe Opermann (2014) definierar tre olika aspekter som förklarar publikens 

medieanvändning utifrån sociologiska och kulturella aspekter. Dessa tre aspekter benämns 

som följande; ålder, livsstil och generation. Opermann (2014) menar att det finns en 

distinktion mellan de tre begreppen, speciellt när det kommer till kopplingen av 

medieanvändandet. Dessa tre aspekter utgör en avgörande roll för människors tolkningar och 

associationer genom medieanvändandet över tid (Opermann, 2014:73). 

 

Den första aspekten ålder, beskriver allmänt de demografiska och socioekonomiska 

egenskaper som används för att definiera individer och grupper i samhället. Åldern används i 

samband med medieforskning för att skilja grupper åt. Opermann (2014) påstår att 

människors medieanvändning redan börjar i en tidig ålder. 

 

Den andra aspekten livsstil, betonar individens skiftande beteende som påverkar deras 

livssituation. I denna aspekt förstås ålder utifrån olika sociala situationer genom att ”bli 

äldre”, det vill säga specifika händelser i livet; karriär, äktenskap, få barn etc. Vidare kan det 

definieras utifrån de steg man genomgår i livet; barndom, ungdom, vuxen, medelålder och 

pension. Livsstegen kan delas upp i olika sociala kontexter; individuella personliga val, 

intresse, sociala roller och livsevent, samt även alla sammanlänkade personers livserfarenhet. 

Teorin påstår att påverkan av de sociala kontexterna i personernas liv är sammankopplade till 

vilket steg i livet kontexten uppstår (Opermann, 2014:44ff). 

 

Den tredje aspekten generation refererar till socio-kulturella associationer mellan ålder, kultur 

och samhälle. Denna aspekt framför idén om hur individer känner sig kopplade till sina 

kamrater som är födda inom en liknande tidsram, det vill säga detta formar en viss generation 

(Opermann, 2014:45ff). Vidare berör Opermann (2014) fem olika generationer; traditionella 

generationen (födda före mitten av 1940-talet), “baby boom” generationen (födda mellan 

mitten av 1940-talet och 1960-talet), generation X (födda sent 1960-talet och tidigt 1980-

talet), generation Y (födda under 1980-talet och 1990-talet) och generation Z (födda på 2000-

talet och framåt) (Opermann, 2014:49). 

 

3.5 Sammanfattning av teori 

  

De teorier vi har presenterat syftar till att besvara våra frågeställningar och tillämpa dessa i 

samband med framställning av vår analys av vårt insamlade empiriska material. De begrepp 

vi kommer att tillämpa är de tre CSR-strategierna, Hall’s (1999) encoding/decoding-modell, 

Beckmann’s (2006) fyra steg som förklarar konsumenters förhållande till CSR och 

Opermann’s (2014) begrepp ålder och livsstil. De tre CSR-strategierna kommer vi tillämpa i 
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samband med analysen av inläggen från Facebook och Instagram. Vidare kommer modellen 

encoding/decoding och de teoretiska begreppen ålder och livsstil tillämpas i samband med 

respondenternas uttalande och resonemang. Teorierna kommer underlätta vår analysprocess 

då de skapar en helhetsförståelse och bidrar till att vi kan applicera detta i det valda 

sammanhanget. Det är genom dessa begrepp som ska bidra till att läsaren får ett tydligt 

perspektiv kring vår analys och de teman vi kommer förhålla oss till.  
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4. Metod och material 
 

I följande kapitel redovisas de metodval som har använts under undersökningsprocessen; 

tillvägagångssätt, urval och empiriskt material i förhållande till den kvalitativa 

forskningsansatsen. 

 

4.1 Kvalitativ forskning 

 

Utformandet av vår studie grundar sig utifrån en kvalitativ forskningsansats. Det som skiljer 

en kvalitativ forskningsansats åt jämfört med en kvantitativ forskningsansats är att kvalitativ 

forskning inriktar sig på ord snarare än siffror, menar Bryman (2011). En kvalitativ 

forskningsansats innehåller flera olika metoder, exempelvis kvalitativa intervjuer, insamling 

av dokument, osv (Bryman, 2011:340ff). Vår studie syftar dels till att undersöka 

respondenternas uppfattning och resonemang av Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. 

Därmed är en kvalitativ ansats lämplig då den möjliggör en vidare förståelse kring 

respondenternas resonemang om Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Vårt fokus kommer 

att grunda sig på ett kvalitativt verktyg; en receptionsanalys i form av två semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. I följande delar kommer en beskrivning och motivering av de 

delmoment som genomfördes under studiens gång. 

 

4.2 Receptionsanalys 

 

Enligt Göran Eriksson och Johan Östman (2010) kan begreppet receptionsanalys enklare 

förklaras som att “ta emot”, det vill säga hur konsumenter mottar medieinnehåll. I sin helhet 

handlar metoden om hur mötet mellan mottagare och mediebudskap kan förstås utifrån frågan 

om vilken uppfattning konsumenter får från materialet. Receptionsanalysen är ett verktyg som 

grundar sig på fyra aspekter; “betraktar mottagaren som en aktör i kommunikationsprocessen, 

studerar det konkreta mötet mellan text och läsare, bidrar till meningsskapande process och 

intresserar sig av hur medier påverkar människor” (Eriksson & Östman, 2010:308f). Vår 

analys kommer därmed lägga tonvikt på dessa egenskaper med undantag av den sistnämnda 

egenskapen. Eftersom tonvikten inte kommer att ligga på “hur medier påverkar människor” 

utan snarare hur budskapet av ett medieinnehåll kan uppfattas av en individ. Vi fann 

receptionsanalys relevant för vår studie eftersom metoden betonar individens reception och 

uppfattning utifrån ett specifikt medieinnehåll. Vår avsikt med metoden är att få en djupare 

insikt i hur respondenterna uppfattar Max hållbarhetskampanj på plattformarna Facebook och 

Instagram. Genom receptionsanalysen har vi samlat in det empiriska materialet genom två 

fokusgruppsintervjuer.  

 

I samband med analysen av Max CSR-strategier på sociala medier, dvs. Facebook och 

Instagram så valde vi ut 10 inlägg (se bilaga 1 och 2) som hade en koppling till Max 

hållbarhetsarbete och deras hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Valet av plattformar grundar 

sig i att vi ville begränsa oss så inte materialet hade blivit för omfattande. Utifrån 10 inläggen 

valde vi ut 5 inlägg som presenterades för våra respondenter i samband med 

intervjuprocessen. De 5 inläggen som valdes ut var blandade från respektive plattform och 

innehållet hade en tydlig koppling till varandra. Innehållet av de 5 inläggen hade en koppling 

till Max hållbarhetsarbete och hållbarhetskampanjen Greenfamiljen. Inläggen användes som 

Larsåke Larsson (2010) beskriver för stimulusmaterial, dvs. inläggen ger en helhetsbild på 

vad respondenterna ska resonera kring. Vidare delades stimulusmaterialet ut under 

intervjuprocessen, materialet öppnade upp för diskussion och var som ett verktyg för 
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receptions-delen (Larsson, 2010:80). För att klargöra kategoriserades och delades Facebook 

inläggen in i bokstavsordning (dvs. från A till E), medan Instagram inläggen delades in i 

nummerordning (dvs. från 1–5). Syftet med kategoriseringen är för att det skulle underlätta 

för läsaren vilka inlägg vi hänvisar till under analysdelen. 

  

4.3 Fokusgrupper 

 

Det empiriska materialet fångas upp av två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med 5 

respondenter i varje grupp. Vi ansåg att 5 respondenter i varje grupp var lämpligast då fler 

respondenter än 6 kan enligt Larsson (2010) bidra till att det skapas subgrupper. 

Konsekvenserna av detta leder till att mindre talföra respondenter hamnar i bakgrunden 

(Larsson, 2010:81). Vidare innebär semistrukturerade intervjuer, enligt Bryman (2011), ett 

tydligt formulerat frågeschema där frågorna varierar utifrån de valda teman. Genom att 

frågorna i en semistrukturerad intervju inte nödvändigtvis behöver vara i ordning, 

underlättade detta för oss i vår intervjuprocess. Det vill säga om respondenterna svarar på en 

fråga eller är inne på ett visst tema kan vi placera om frågorna. Precis som Bryman (2011) 

menar kan ordningen på frågorna variera (Bryman, 2011:206). Larsson (2010) beskriver 

fokusgrupper på följande sätt: “att samtala med en grupp eller flera grupper utifrån ett 

specifikt tema” (Larsson, 2010:79). Valet av metoden grundar sig i vad Bryman (2011) berör, 

att det bidrar till en förståelse av varför människor tycker som de gör och det bidrar även till 

att respondenterna utforskar varandras åsikter. Det vill säga att de kan utöka sina åsikter 

utifrån andra respondenters svar. Bryman (2011) menar att i en vanlig intervju är 

intervjufrågorna formade utifrån vilken orsak respondenten har till en viss åsikt. 

Konsekvensen av detta blir således “fråga-svar-fråga-svar”. Medan fokusgruppsintervjuer 

skapar en mer intressant diskussion bland respondenterna och deras sätt att föra fram sina 

åsikter (Bryman, 2011:449). Intervjuprocessen i helhet kommer att utgå från en intervjuguide 

där respondenterna ska kunna, genom sina svar, forma sina egna tankar och funderingar. För 

att förtydliga, menar Bryman (2011) att genom tillämpning av en kvalitativ intervju kan man 

på så sätt lägga ett större fokus på respondenternas egna uppfattningar och resonemang på 

ämnet (Bryman, 2011:412ff). Detta bidrar till att vi får en vidare förståelse kring respektive 

åldersgrupps åsikter om Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen.  

  

4.4 Urval 

  

Vi har även valt att utgå från ett bekvämlighetsurval i urvalet av respondenter, främst för att 

underlätta processen eftersom vi fann oss begränsade i tid och resurs (Larsson, 2010:63). Det 

vill säga att vi valde respondenter som vi redan var bekanta med; en grupp 20–25-åringar som 

studerade programmet samhällsanalys och kommunikation på Högskolan i Halmstad, med 

inriktning på antingen medie- och kommunikationsvetenskap eller statsvetenskap. Medan den 

andra gruppen bestod av arbetande 40–50-åringar; där varje enskild individ har olika 

yrkestitlar. Det vill säga; fritidspedagog, vårdare, brandman, hälsoutvecklare och tjänsteman. 

Gemensamt bland de 40–50-åriga respondenterna är att de är föräldrar med barn i olika åldrar. 

Respondenterna från gruppen 20–25-åringar var bekanta eller umgicks med varandra då de 

gick i samma program och klass. Medan respondenterna från gruppen 40–50-åringar var 

bekanta med varandra, men umgicks inte på ett vardagligt plan. Under resten av studien 

kommer vi definiera dessa åldersgrupper som en grupp 20–25-åringar och en grupp 40–50-

åringar. Undersökningen mellan de två åldersspannen grundar sig i hur de två olika 

åldersgrupperna resonerar kring Max hållbarhetskampanj, för att få en djupare insikt. 

Eftersom respondenterna i respektive åldersspann lever olika livsstilar och förutsättningar, 

skapar detta en intressant jämförelse. Det syftar även på att bidra till en tydligare och 
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omfångsrik jämförelse. Vilket kan återkopplas till Opermann’s (2014) teori om ålder och 

livsstil, som vi berörde i det teoretiska ramverket. 

 

Vidare gjordes valet att arrangera fokusgruppsintervjuer i en miljö som vi förmodade 

respondenterna kände sig bekväma i. Vi valde därmed att befinna oss i en skolmiljö som 

samtliga respondenter var bekanta med sedan tidigare. När vi utförde intervjun med 20–25-

åringarna befann vi oss i Högskolan i Halmstad, medan intervjun med 40–50-åringarna 

befann vi oss i Bredaryds skola. Omgivningen valdes främst för att det inte skulle påverka 

respondenternas intervjusvar. Eftersom vi ville genomföra intervjun i lugn och ostörd miljö. 

Bryman (2011) menar framför allt att störningsmoment, exempelvis oljud, kan störa 

ljudkvalitén av inspelningen. Vidare menar även Bryman (2011) att respondenterna inte ska 

behöva oroa sig om någon hör deras svar utanför lokalen (Bryman, 2011:421). 

 

4.5 Tillvägagångssätt 
 

I genomförandet av vår analys av Max CSR-strategi på sociala medier, dvs. Facebook och 

Instagram, valde vi att fokusera på texten i de tio samtliga inläggen som vi valde utifrån 

plattformarna. De visuella bilderna i inläggen ingick således inte i analysen av inläggen. Vår 

tanke var att fokus skulle ligga på textinnehållet snarare än på bilderna. Eftersom det hade 

blivit omfattande om vi hade fokuserat på både texten och bilden i analysen av de tio 

inläggen. Insamling av materialet påbörjades genom att söka igenom flödet i respektive 

plattform. Vi sökte efter specifika inlägg som hade en koppling till både Max 

hållbarhetsarbete och hållbarhetskampanjen Greenfamiljen, eftersom vi ville begränsa valet 

av datamaterial. För att förtydliggöra kommer analysen av inläggen inte analyseras med hjälp 

av koder, utan till hjälp kommer vi istället tillämpa oss av Morsing och Schultz (2006) studie. 

Det vill säga forskarnas definition av hur företag förhåller sig till CSR kommunikation med 

sina intressenter och konsumenter. Samtidigt valde vi att ange de 10 inläggens likheter och 

skillnader genom att bland annat koppla till Line Schmeltz (2011) definition av 

impressionistisk och faktabaserat textinnehåll. 

  

Vidare i analysen av fokusgruppsintervjuerna valde vi att strukturera tematiseringen i följande 

tre rubriker: ”Konsumenternas allmänna förkunskap till hållbar utveckling”, 

”Konsumenternas uppfattning av Max hållbarhetsarbete på Facebook och Instagram” och 

”Konsumenternas uppfattning och resonemang kring Greenfamiljen”. Tanken med det 

förstnämnda temat var att lyfta fram respondenternas förkunskap kring hållbar utveckling, för 

att få en inblick i deras förkunskap kring hållbarhet sedan tidigare. Den andra temat 

fokuserade på respondenternas uppfattning till Max hållbarhetsarbete inom plattformarna 

Facebook och Instagram. Medan tonvikten i det tredje temat fokuserade mer på 

respondenternas uppfattning kring hållbarhetskampanjen Greenfamiljen, som bland annat är 

studiens huvudsakliga syfte. Det är i det andra och tredje temat, som vår valda metod, dvs. 

receptionsanalys, initieras. Det vill säga att vi introducerar stimulusmaterialet, de 5 inläggen, 

för respondenterna under fokusgruppsintervjuerna. Det är dessutom utifrån den andra och 

tredje temat som våra frågeställningar kommer att bearbetas. Eftersom frågorna, ”På vilket 

sätt resonerar konsumenterna kring Max hållbarhetskampanj? och ”Hur kan konsumenternas 

resonemang förklaras utifrån encoding/decoding perspektivet?”, reflekteras i strukturen av 

tematiseringen och i analysen. Den fjärde frågeställningen, dvs. ” Hur kan konsumenters 

uppfattning förklaras utifrån de teoretiska begreppen ålder och livsstil?”, kommer tillika att 

bearbetas i de två sistnämnda tematiseringen av analysen.  
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Under fokusgruppsintervjun valde vi att fånga upp intervjusvaren med hjälp av en 

videokamera som inspelningsmaterial. Vidare transkriberade vi intervjusvaren utifrån 

Larsson’s (2010) definition detaljerad transkription, där textmaterialet noggrant 

omformulerades till ett skriftspråk (Larsson, 2010:84). För att underlätta för läsaren 

under analysen har vi sorterat fokusgrupperna utifrån deras åldersgrupper, det vill säga 

“grupp 20–25-åringar” respektive “grupp 40–50-åringar”. Därefter arrangerade vi 

respondenterna utifrån siffertal 1 till 5. Vidare analyserades intervjusvaren från 

respektive respondent med hjälp av Stuart Hall’s (1999) avkodningsprocess (decoding) 

för att skapa oss en förståelse av konsumenternas uppfattning. Med hjälp av 

encoding/decoding-modellen kunde vi, utifrån respondenternas svar, kategorisera 

svaren inom de tre utgångspunkterna; den dominerande-, den förhandlande- och den 

oppositionella läsningen. I samband med tillämpningen av Hall’s (1999) teori, kunde vi 

även återkoppla respondenternas svar med hjälp av våra valda tidigare forskningar.  

 

4.6 Etiska överväganden 

 

I samband med intervjuerna har vi tagit hänsyn till de olika etiska principerna som Bryman 

(2011) berör. Etiska frågor berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

gällande respondenterna som ingår i studien. De etiska principerna delas upp i fyra olika 

huvudsakliga områden: att respondenterna inte kommer till skada, brist på samtycke från 

respondenternas sida, inte inkräktar på privatlivet, samt inte döljer någon viktig information 

för respondenterna. Dessa principer ingår inom ramen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi utgick från de etiska frågorna när vi 

kontaktade respondenterna; vi förklarade respondenternas rätt till att frivilligt medverka, 

beskrev undersökningens syfte, deras rätt att vara anonyma och att inspelningsmaterialet 

endast skulle användas i forskningsändamål (Bryman, 2011:131f). 

  

4.7 Reliabilitet och validitet 

 

För att skapa trovärdighet hos läsaren har vi haft reliabilitet samt validitet i åtanke. Skillnaden 

mellan dessa begrepp är avgörande eftersom reliabilitet innebär i en enklare term, 

tillförlitlighet. Begreppet reliabilitet berör om huruvida resultatet av studien går att genomföra 

på nytt eller om resultatet påverkas av slumpmässiga betingelser. Medan validitet kan 

beskrivas som giltighet, det vill säga om studiens slutresultat från en undersökning hänger 

samman med studiens syfte eller inte. För att skapa en övertygande validitet krävs det att man 

undersöker det som avses att undersökas (Bryman, 2011:49f). 

  

Genom att vi utgår från en kvalitativ intervju kan reliabiliteten av respondenternas svar vara 

förändringsbart då personliga åsikter kan potentiellt ändras. Det kan ”påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser”, menar Bryman (2011:49). Problematiken med 

förändringsbara åsikter är att det inte går, som forskare, att åtgärda. Detta hade vi i åtanke 

under intervjuprocessen. Vidare menar Eriksson och Östman (2010) att det som potentiellt 

kan påverka det empiriska slutresultatet av analysen är reliabilitetsproblemet. Det innebär att 

det kan skapas en otydlighet i läsarnas uppfattning om hur vi som forskare har analyserat vårt 

empiriska material. Exempelvis vilka begrepp, kategoriseringar som använts och vilka typer 

av tolkningar som var vanligt samt ovanligt förekommande (Eriksson & Östman, 2010:325). 

Vidare valde vi att lösa reliabilitetsproblemet genom att addera vårt frågeschema som bilaga, 

för att övertyga läsaren att de citaten ur fokusgruppsintervjuerna är relevanta i samband med 

analysen. 
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5. Resultat och analys 
 

I följande kapitel inleder vi med en analys av Max Facebook- och Instagram- flöde, där vi har 

valt ut 10 inlägg från respektive plattform som berör Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen 

(se bilaga 1 och 2). Vi har valt att kategorisera inläggen utifrån bokstavsordning (Facebook) 

dvs. A-E och nummerordning (Instagram) dvs. 1–5. I analysen av fokusgruppsintervjuerna 

har vi valt att dela in det empiriska materialet i följande teman; Konsumenternas allmänna 

förkunskap till hållbar utveckling, Konsumenternas uppfattning av Max hållbarhetsarbete på 

Facebook och Instagram och Konsumenternas uppfattning och resonemang kring 

Greenfamiljen. Fokusgrupperna sorterades utifrån åldersgrupperna, 20–25-åringar respektive 

40–50-åringar. Respondenterna arrangerades utifrån siffertal 1 till 5. Till vår hjälp kommer 

vårt val av metod, tidigare forskning och teorier vara en central del under analysen av det 

empiriska materialet vi har fått fram utifrån fokusgruppsintervjuerna. 

 

5.1 Max CSR- strategi på Facebook och Instagram 

 

I förhållande till de 10 inläggen från respektive plattform, Facebook och Instagram, 

indikerade vi på sammanhängande mönster kring hur Max representerar sitt textinnehåll 

utifrån de tre CSR-strategierna. Vår avsikt med de valda inläggen från respektive plattform 

grundar sig i textinnehållets koppling till Max hållbarhetsarbete och hållbarhetskampanj 

Greenfamiljen. Vi tolkade att båda plattformarnas, Facebook och Instagram, textinnehåll var 

strukturerade utifrån Morsing och Schultz (2006) definition av CSR-strategin tvåvägs 

symmetrisk kommunikation. Strategin innebär att kommunikationen sker genom en dialog 

med företagets konsumenter, det vill säga att det ska bidra till en relation mellan företaget och 

deras konsumenter. Morsing och Schultz (2006) menar att detta sker genom en bevakning av 

intressenternas förväntningar, som i sin tur påverkar ett företag till en gynnsam förändring 

(Morsing & Schultz, 2006:144f). Exempelvis i inlägg A (Facebook) och 3 (Instagram) 

berörde båda lanseringen av Green-kampanjen, exempelvis inlägg A: “Nyfiken på våra nya 

gröna alternativ som lanseras på torsdag?”, inlägg 3: “Nu är det inte många timmar kvar. 

Vilken blir din favorit? Vem kommer du äta den med imorgon?”. Framställningen av texten 

tolkar vi som en uppmaning till dialog för konsumenterna. Det vill säga att användningen av 

frågetecken bidrar till en uppmaning till dialog för konsumenterna.  

  

Det framkom i analysen att det fanns likheter och skillnader mellan plattformarna när det 

kommer till att informera sina konsumenter om kampanjprodukterna. Max Instagram-konto 

var diffus när det kom till att informera om kampanjprodukterna i detaljnivå, eftersom det 

inte gavs instruktioner för konsumenterna att söka sig vidare till mer information. Vidare 

kunde vi tyda en annan skillnad, där vi upplevde att Max Instagrams textinnehåll var mer 

impressionistiskt i sin framställning av texten i förhållande till Facebook. Ett 

impressionistiskt textinnehåll menar Schmeltz (2011) är en form av textstil för att försöka 

imponera på sina konsumenter om vad man till exempel har åstadkommit. Exempelvis i 

inlägg 1: “Nu stället vi om menyn och femdubblar utbudet av vegetariska alternativ. Målet är 

att år 2020 ska 20 %, det vill säga var femte burgare som säljs, vara något annat än rött kött. 

Läs mer på www.max.se/klimat.”. Inlägget kan i första hand tolkas som ett impressionistiskt 

textinnehåll, eftersom Max uttalade sig om att ”femdubbla utbudet av vegetariska alternativ”. 

Vi tolkar att Max presenterar detta på ett sätt som är tänkt att attrahera konsumenter som 

föredrar de vegetariska alternativen. Samtidigt uppmanar Max sina konsumenter till att läsa 

vidare på deras hemsida, för att få en mer utförlig beskrivning till hur de arbetar med 

klimatfrågor. Vidare tolkade vi Facebook framställning av samtliga 5 inlägg, som en 
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kombinering av impressionistiskt och faktabaserat textinnehåll. Exempelvis i inlägg D: “Vår 

hållbarhetsrapport är här! Vi har ett spännande år bakom oss med bland annat stor vego-succe 

och ny jämställdhets- och mångfaldsplan.”. Inlägget introducerar konsumenterna till deras 

hållbarhetsrapport genom att hänvisa till Max hemsida. Med ett kort och koncist innehåll i 

inlägget, presenterar dem deras succé med kampanjen och deras framtida planer för 

samhället. Max väljer att framställa texten på ett sätt som väcker intresse hos konsumenterna 

på Instagram. Medan på Max Facebook-konto producerar dem texten utifrån ett 

impressionistiskt perspektiv och i samband med hänvisningen till deras hemsida leds 

konsumenterna vidare till ett faktabaserat innehåll. 

 

I sin helhet av analysen tyder vi på att Instagram är en plattform där det ges möjlighet för 

Max att utforma en relation med sina konsumenter. Medan Facebook tillämpas på ett sätt där 

Max’s administratörer utnyttjar möjligheten att kunna hänvisa med hjälp av länkar till 

antingen deras hemsida eller andra webbsidor. På så sätt kan Max administratörer på 

Facebook informera sina konsumenter på en mer detaljerad nivå, i jämförelse med vad Max 

Instagram-konto kan. Eftersom Instagrams administratörer är begränsad när det gäller att 

kunna hänvisa vidare till deras hemsida eller andra webbsidor i samband med inläggen. I 

följande delmoment kommer vi redogöra för hur våra respondenter resonerar kring de inlägg 

vi tidigare har analyserat med hjälp av Morsing och Schultz (2006) CSR-strategier. 

 
5.2 Fokusgrupper 

 

I nästa del går vi djupare in på vårt empiriska material från fokusgruppsintervjuerna. Vi 

redogör för de båda fokusgruppernas resonemang kring Max hållbarhetsarbete i samband med 

Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Vi inleder med att lyfta fram respondenternas 

förkunskap till hållbar utveckling i följande del. Vidare kommer vi använda oss av 

stimulusmaterial som består av 5 inlägg som vi har presenterat för respondenterna i samband 

med fokusgruppsintervjuerna. Dessa 5 inläggen är utvalda från de tio inlägg som vi 

tillämpade i analysen under delmomentet Max CSR-strategier på sociala medier.  

  

5.2.1 Konsumenternas allmänna förkunskap till hållbar utveckling  

  

I denna del kommer vi lyfta fram respondenternas, från respektive fokusgrupp, övergripande 

förkunskap till hållbar utveckling. Utifrån respondenternas uttalanden kunde vi tyda att 

förkunskapen och intresset angående hållbar utveckling skildes åt bland fokusgrupperna. 

Respondenterna från gruppen 20–25-åringar indikerade på en mer omfattande kunskapsnivå 

gällande hållbar utveckling. Jämfört med respondenterna i gruppen 40–50-åringar, som 

istället indikerade på en lägre förkunskap och intresse gällande hållbar utveckling. Vi fann 

emellertid likheter mellan fokusgrupperna gällande deras kännedom kring företag som 

förhåller sig till ett hållbarhetsarbete. 

  

Är det inte så att alla företag hävdar att dom jobbar med hållbar utveckling 

numera? Så måste du kunna skjuta från höften, så träffar man rätt på något sätt. 

Sen om det verkligen är hållbara är en annan sak. 

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 4 

  

Ja, det känns som ganska många är mer eller mindre utsträckning jobbar med 

det. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 5 
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Responsen från fokusgrupperna indikerade på att de var medvetna om att företag arbetar med 

hållbar utveckling. Vilket kan återkopplas till Beckmann’s (2006) definition av det första 

steget, “need recognition”. Detta steg berör medvetenhet, kunskap och intresse, men dessa 

aspekter kan skiljas åt från konsumenter till konsument, menar Beckmann (2006). Vi 

observerade i gruppen 20–25-åringar att respondenterna uttryckte ett intresse för hållbar 

utveckling bland respondenterna i jämförelsevis med gruppen 40–50-åringar. Respondenterna 

i gruppen 40–50-åringar förhöll sig skeptiska till företags hållbarhetsarbete. Medan gruppen 

20–25-åringar förhöll sig till en mer positiv ställningstagande kring företag som arbetar 

hållbar utveckling. Exempelvis menar följande respondenter: 

 

[...] Jag tycker det är jätte bra att dessa hållbarhetsfrågor tas upp jag tror att det 

också är åt båda hållen. Tror att konsumenter uppskattar det också. Som man 

kanske väljer lite mer såna företag då känns det som att de tar ett ansvar också. 

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 5 

 

Jag kan tycka att hållbarhetstänken är lite överdriven överhuvudtaget. Ska vi 

rädda världen eller vad ska vi förändra med det? Kan nog upplevas som en 

modefluga. Alla ska vara så förbannat korrekt, i alla dess lägen.  

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 4 

 

I följande citat lyfter vi upp både gruppen 20–25-åringar och 40–50-åringarnas delade 

uppfattningar kring sitt inköpsbeteende i samband med hållbarhet. Dessa citat kan 

återkopplas till Beckmann’s (2006) definition av det tredje steget ”inköpsbeteende”, vilket 

innebär att konsumenterna inte är villiga att kompromissa om produktens värde, det vill säga 

pris och kvalité (Beckmann, 2006:172).  

  

Jag är också på det där med närproducerat. Jag föredrar när det är ekologiskt. Jag 

köper gärna två som jag vet är miljömärkta till exempel. Jag har också väldigt stort 

intresse, men jag förstår också varför inte alla kanske tänker på det i första hand 

och sen är man ju också student så man har inte råd liksom. 

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 2 

 

Nä, jag har tyvärr inte såna tankar eller åtankar när jag handlar. Jag tar det som är 

billigast. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 4 

 

Jag måste också säga det att jag väljer nog det billigaste, faktiskt. Än så länge kan 

jag tänka mig att det blir annorlunda sen när alla mina barn har flugit ut. Visst 

tänker man ekologiskt och man vill vara miljömedveten och allt det här. Men 

priset är ändå en del. - Grupp 40–50-åringar, Respondent 5 

 

Jätteviktigt det med priset. Absolut. – Grupp 40–50-åringar, Respondent 2 

 

Vi noterade att det fanns likheter och skillnader mellan samtliga respondenter från båda 

fokusgrupperna kring deras sätt att handla. Respondenterna i gruppen 20–25-åringar 

resonerade olika kring deras sätt att handla. En del respondenter menade att de försökte 

handla utifrån ett hållbarhetstänk, medan resterande respondenter handlade efter produktens 

prisklass, som exempelvis respondent 2 och 4 nämner i ovanstående citat. Samtidigt 

resonerade respondent 5 från gruppen 40–50-åringar att produktens pris var en viktig 

ståndpunkt i hens inköpsbeteende. Vilket respondent 2 i gruppen 40–50-åringar instämde om 

angående respondent 5’s uttalande. Vidare observerade vi att respondenter i gruppen 20–25-
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åringar hade ett intresse och engagemang för hållbar utveckling, men på grund av deras 

ekonomiska situation påverkade det deras inköpsbeteende. Respondenternas ekonomiska 

situation kan grunda sig i deras nuvarande livssituation. Eftersom respondenterna i gruppen 

20–25-åringar bestod av studenter, medan gruppen 40–50-åringar bestod av en grupp 

arbetande individer, med olika yrken. Detta skulle man kunna dra kopplingar till 

respondenternas livsstil. Opermann (2014) menar att livsstil betonar individens skiftande 

beteende som påverkar deras livssituation (Opermann, 2014:44ff). Det vill säga oavsett 

gruppen 40–50-åringarnas ekonomiska stabilitet, som arbetande individer, menar samtliga 

respondenter att de i slutändan väljer det billiga alternativet. Vi tolkar att det grundar sig i 

deras livssituation, det vill säga att gruppen 40–50-åringar är föräldrar. Exempelvis som 

respondent 5 från gruppen 40–50-åringar förklarade i ovanstående citat. 

  

Vidare framgick det liknande åsikter i respektive fokusgrupp kring företags avsikt med 

hållbarhetsarbete. 

 

För att, återigen, dom ska sticka ut, ligga steget före för att kunna får folk att 

kunna köpa deras produkter och tjäna pengar på det. Ren och skär 

kommersialism. Tror jag. 

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 4 

  

Jag vill ju tror att det är genuint att man vill göra världen bättre. Men jag tror 

också att det finns stort intresse för rätt kommersiell, att man tjänar pengar. 

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 5 

 

[...] Det ligger i tiden det kan vara det som ni säger den goda viljan men jag tror 

att det är mycket konkurrens som styr. 

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 2 

 

I fokusgrupperna visade respondenterna på ett kritiskt ställningstagande kring företags 

hållbarhetsarbete generellt. Respondenternas uttalanden tolkade vi som en koppling till 

Nielsens (2010) definition av greenwashing. Eftersom respondenterna påvisade en 

medvetenhet kring de kritiska aspekterna; det vill säga företags bakomliggande ändamål 

kring hållbarhet. Enligt Nielsen (2010) innebär greenwashing bland annat att företag eller 

organisationer använder sig av trenden för att öka försäljningen och stärka företags 

varumärke (Nielsen, 2010:6). Vidare nämner även Schmeltz (2011) bland annat i sin studie 

att flera konsumenter ansåg att de flesta företag endast engagerade sig i hållbar utveckling 

eftersom det skapar inkomst. Vi tolkar att detta ställningstagande inte är ett nytt fenomen om 

man jämför med Schmeltz (2011) resultat tillsammans med respondent 4, 5 och 2’s 

uttalanden. Det vill säga att respondenterna i båda fokusgrupperna verkade vara medvetna om 

att vissa företags hållbarhetsarbete har utvecklats till en kommersiell agenda. 

 

Sammanfattningsvis kunde vi tyda på att kunskapen och intresset kring hållbar utveckling 

skildes åt bland respondenterna i respektive fokusgrupp. Respondenterna från gruppen 20–

25-åringar demonstrerade mer på en förkunskap och intresse i jämförelse med gruppen 40–

50-åringar. Där de förhöll sig mer kritiska till företag och deras sätt att arbeta med hållbar 

utveckling. I båda fokusgrupperna fanns det en diskussion mellan prisklass. Vi noterade 

likheter kring de båda fokusgruppernas resonemang utifrån deras inköpsbeteende. Det vill 

säga att deras livsstilar som studenter (grupp 20–25-åringar) och föräldrar (grupp 40–50-

åringar) sätter begränsningar på deras inköpsbeteende. I nästa del kommer vi gå djupare in på 
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respondenternas synvinkel på Max hållbarhetsarbete. 

 

5.2.2 Konsumenternas uppfattning av Max hållbarhetsarbete på Facebook 

och Instagram 

 

I denna del lyfter vi upp respondenternas kännedom kring Max hållbarhetsarbete. Dessutom 

lyfter vi även fram respondenternas synpunkter kring Max externa hållbarhetskommunikation 

på Facebook och Instagram. Vidare har respondenterna tagit del av det stimulusmaterial som 

vi valde ut inför fokusgruppsintervjuerna från Max Instagram- respektive Facebook-flöde 

(Inlägg 1 och B, se bilaga). Respondenternas förhållningssätt till inläggen kommer således att 

vara i fokus under denna delen. 

 

I följande citat upptäckte vi skillnader mellan respektive fokusgrupps förkunskap om Max 

arbete med hållbar utveckling. 

  

Det som är i mitt huvud är att Max slår sig på brösten för att dom “har den godaste 

hamburgarna” i någon undersökning. Det vet jag att jag känner igen från Max. 

Det kan jag nog hålla med om det är ganska schysst att käka. - Grupp 40–50-

åringar, Respondent 4 

  

Jag känner inte till så mycket om just när det kommer till miljömässigt, däremot 

känner jag till att dem jobbar väldigt mycket med inom social hållbarhet. Dem har 

väl det där programmet att dem vill anställa folk med någon typ av 

funktionsnedsättning. Det jobbar dem ju väldigt mycket efter vet jag. Men det är 

väl enda jag vet, jag kan inte svara på hållbarhet i andra avseenden. 

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 5 

 

Ovanstående uttalanden, från respektive respondent, kan återkopplas till Beckmann’s (2006) 

definition om “need recognition”. Detta tyder på att respondenternas förkunskap och 

medvetenhet om företags hållbarhetsaktiviteter kan skiljas åt (Beckmann, 2006:172). Till 

exempel har respondent 5 från gruppen 20–25-åringar mer kännedom om Max 

hållbarhetsarbete till skillnad från de övriga respondenterna i samma grupp. Exempelvis har 

respondent 5 kännedom om Max samarbete med bemanningsföretaget Samhall. Vidare 

associerar respondent 4 från gruppen 40–50-åringar sin förkunskap till Max reklamslogan 

“Sveriges godaste hamburgare”. Vilket tyder på att respondent 4 och resterande respondenter 

i gruppen 40–50-åringar inte associerar Max till deras hållbarhetsarbete. Förkunskaper som 

skiljer dem båda emellan, kan förklaras utifrån Opermann’s (2014) definition av de aspekter 

som påverkar ens intresse genom livsstil. Opermann (2014) menar att det som betonar ens 

livsstil grundar sig i de sociala kontexterna, exempelvis individuella personliga val, intresse, 

sociala roller, livsevent och livserfarenhet. Vidare påstår Opermann (2014) att det som 

påverkar de sociala kontexterna i personernas liv kan förklaras utifrån var man befinner sig i 

livet (Opermann, 2014:44ff). Det vill säga att respondenternas livserfarenhet inte är den enda 

faktorn som avgör, utan vad de står i livet och deras olika intressen är också en avgörande 

faktor. Respondenterna från gruppen 40–50-åringar hade en bristande förkunskap och intresse 

till Max hållbarhetsarbete. Samtidigt som respondenterna i gruppen 20–25-åringar hade en 

mer framträdande förkunskap om Max hållbarhetsarbete. Ovanstående citat är exempel på 

detta.  

 

I följande citat går vi in djupare på hur respondenterna i respektive fokusgrupp uppfattade de 
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inlägg vi presenterade för dem. Stimulusmaterialet som presenterades var inlägg B och 1 (se 

bilaga 1 och 2), som ska representera Max Instagram- och Facebook-konto. 

 

Jag tänker lite på det, i och med att dom har satt upp ett mål att det ska vara 20% 

vad femte hamburgare som säljs. Det sänder ut ett ganska bra budskap också man 

får ju ut ett annat förtroende, jag i alla fall, när någon sätter ut siffror på det sättet. 

20% blir ju väldigt påtagligt då att dom verkligen tar det på allvar. Eller det är den 

bilden jag har fått. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 2. 

 

Rent spontant, så tilltalar (inlägg 1) mig mer, den texten säger mig någonting mer. 

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 4. 

 

Den här (inlägg B) är mer luddig, jag får liksom inget riktigt budskap till det på 

något sätt. - Grupp 40–50-åringar, Respondent 1. 

 

Vi kunde notera skillnader från respektive fokusgrupps respons av inläggen. Vi tolkade att 

respondenterna i gruppen 20–25-åringars resonemang kring inläggen kunde återkopplas till 

Hall’s (1999) beskrivning av den dominerande läsningen. Där respondenterna tolkade texten 

utifrån vad avsändaren hade som avsikt (Hall, 1999:101ff). Till skillnad från respondenterna i 

gruppen 40–50-åringar, som istället förhöll sig inom den förhandlande läsningen. Det vill 

säga att respondenterna förstod budskapet men förhöll sig kritiska i sin tolkning av inlägget 

(Hall, 1999:101ff). Exempelvis tolkade respondent 1 från gruppen 40–50-åringar på detta vis. 

Eftersom hen ansåg att budskapet, i inlägg B, inte var tillräckligt tydlig. Ett undantag från 

gruppen 40–50-åringar var respondent 4, där respondenten istället förhöll sig inom den 

dominerande läsningen. Det vill säga att respondenten förstod det avsedda budskapet 

eftersom texten tilltalade hen mer. Sammantaget skiljer respondenternas tolkningar åt från 

respektive fokusgrupp. En teori som vi har nämnt i tidigare delar, skulle kunna vara att 

respondenternas olika tolkningar skulle kunna associeras till deras allmänna intresse kring 

hållbarhetsarbete. Vi menar att respondenternas allmänna intresse kring hållbarhetsarbete 

påverkade samtliga respondenters respons när det kommer till Max hållbarhetsarbete. Detta 

är något vi kommer att ha i åtanke under resten av analysen. 

 

Vidare granskade respondenterna, i följande citat, de inlägg vi redan hade presenterat för dem 

(inlägg B och 1). Där respondenterna sedan uttalade sig om vad Max skulle kunna förbättra i 

sin kommunikation på sociala medier. 

  

Jag tänkte säga också att man kanske skulle vara tydligare i hur processen ska se 

ut, men samtidigt så står det ju “läs mer på max.se/klimat”. Så att det står ju säkert 

där, om man går in. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 5. 

  

Varför? För den som inte begriper, eller hängt med i den här miljödebatten och 

klimatfrågor och allting. Varför ska dom göra det? Man skulle kunna “på grund av 

att dem gör detta så kan vi spara x antal liv eller vi behöver inte hugga ner 

skogen.”. Det skulle jag gärna ha lite mer förtydligat. Jag som inte är intresserad 

av miljöarbete, skulle jag vilja ha någonting mer. [...] Så därför som sagt, ett 

tydligare budskap “varför gör vi detta? Jo, för att det finns bevis på att det ena och 

det andra, och därför vill vi vara med och påverka”. Då kanske man överväger att 

käka lite mindre rött kött. - Grupp 40–50-åringar, Respondent 4. 
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Det som ovanstående respondenter har gemensamt är att de båda föredrar ett mer, enligt 

Schmeltz (2011), faktabaserat textinnehåll. Det vill säga en mer berikad textinformation som 

förtydligar ett företags ändamål gällande hållbarhetsarbete. I anknytning till respondenternas 

uttalanden menar Schmeltz (2011) att konsumentinriktad hållbarhetskommunikation bör 

istället rikta sig in på företagens förmåga att kunna bidra. Schmeltz (2011) menar även att 

man bör lyfta fram personlig relevans. Exempelvis en mer direkt och öppen attityd, kring 

hållbarhetskommunikationen för att engagera konsumenterna i framtiden. Respondent 4 i 

gruppen 40–50-åringar och respondent 5 i gruppen 20–25-åringar kritiserar att Max har en 

bristande information gällande deras hållbarhetsarbete. Det som skiljer dem åt är att 

respondent 4 i gruppen 40–50-åringar resonerar kring att det saknar en personlig relevans i 

inläggen B och 1. 

  

Sammanfattningsvis har vi i denna delen lyft fram respondenternas synpunkter kring Max 

hållbarhetsarbete utifrån stimulusmaterialet. Respondenterna från respektive fokusgrupps 

uttalanden tyder på att de själva anser att de inte har någon kännedom kring att Max arbetar 

utifrån ett hållbarhetstänk. Vi tolkar däremot att gruppen 20–25-åringar i jämförelse med 

gruppen 40–50-åringarnas uttalanden, antyder till en mer kännedom kring Max 

hållbarhetsarbete. Vi har även tagit hjälp av stimulusmaterial i form av inlägg från 

plattformarna Facebook och Instagram, för att få en helhetsbild av respondenternas 

resonemang kring Max hållbarhetsarbete på sociala medier. Vi kunde utifrån respondenternas 

uttalande tyda att gruppen 20–25-åringar förhåller sig till en dominerande läsning. Medan 

respondenterna i gruppen 40–50-åringar förhåller sig till en förhandlade läsning när båda 

fokusgrupperna gjorde sin tolkning av inlägg 1 och B (se bilaga 1 och 2). Vidare uttryckte 

samtliga respondenter i fokusgrupperna att de föredrog faktabaserat textinnehåll i båda 

inläggen. I nästa del kommer vi gå in på respondenternas kännedom kring Max 

hållbarhetskampanj Greenfamiljen. 

 

5.2.3 Konsumenternas uppfattning och resonemang kring Greenfamiljen 

 

I denna del kommer vi behandla respondenternas kunskap om Max hållbarhetskampanj 

Greenfamiljen. Vidare presenterade vi tre inlägg (inlägg A, 3, 5, se bilaga 1 och 2) som 

respondenterna granskade. Där de resonerade kring hur tydliga och tilltalande Max är i sin 

hållbarhetskommunikation på Facebook och Instagram.  

 

I nedanstående citat lyfter vi fram respondenternas uttalanden kring deras kännedom 

gällande Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. 

 

Jag vill minnas att jag har sett det här någonstans på reklam på tv men jag vet inte 

om det var för Max, men jag tror det. För jag känner till just med Greenfamiljen. 

Men någonstans har jag hört det. Men jag vet inte mer än så. 

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 2 

  

Inte intresserad av det. Därför har vi inte sugit åt oss budskapet. 

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 4 

  

Det intresserar inte mig för det är inte min livsstil på det sättet. Det är en 

nödlösning ibland. - Grupp 40–50-åringar, Respondent 3 

 

Vi kunde observera att båda fokusgrupperna hade en låg förkunskap om Max 

hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Respondenterna i gruppen 20–25-åringar hävdade att de 
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någon gång har stött på reklamkampanjen av en slump på TV. Medan gruppen 40–50-åringar 

hävdade att deras bristande förkunskap av kampanjen grundar sig främst i deras ointresse för 

ämnet. Framför allt lyfter respondent 3 i gruppen 40–50-åringar fram att det inte längre ligger 

i hens livsstil. Detta skulle kunna ha att göra med att respondent 3 har andra prioriteringar, 

exempelvis karriären, familjen osv. I jämförelse med gruppen 20–25-åringar, som bestod av 

studenter, som har andra prioriteringar i livet. Det vill säga studier, studentaktiviteter osv. I 

denna aspekt kan åldersskillnaderna förstås utifrån Opermann’s (2014) definition av olika 

sociala livssituationer genom att ”bli äldre”, det vill säga specifika händelser i livet; karriär, 

äktenskap, få barn osv (Opermann, 2014:44ff). Förutom prioriteringsskillnaderna, kunde vi 

tolka en annan skillnad mellan fokusgruppernas intresse till Max hållbarhetskampanj 

Greenfamiljen. Gruppen 20–25-åringar hade ett framstående intresse till kampanjen, men 

hade en bristande kunskap om kampanjen. Medan gruppen 40–50-åringar påvisade varken ett 

intresse eller kunskap om hållbarhetskampanjen. Exempelvis indikerades detta i ovanstående 

citat. 

  

Max mål med Greenfamiljen är följande: “Målet är att år 2020 ska 20%, det vill säga var 

femte burgare som säljs, vara något annat än rött kött” (se bilaga 2, inlägg 1). Efter succén 

med lanseringen av Max kampanj Greenfamiljen ändrade de målet från “var femte burgare” 

till “var tredje burgare som säljs ska vara något annat än rött kött år 2020”. 

 

I nedanstående citat uttalade sig respondenterna, från gruppen 20–25-åringar, om Max mål 

med deras hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Deras uttalanden härleder från de inlägg vi 

tidigare hade presenterat för dem (Inlägg B och inlägg 1). 

 

Min första tanke är ju “är det ens möjligt att uppnå den nivån” men tydligen är 

det ju det. Jag hade ju inte kunnat tänka mig äta något vegetarisk. 

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 1 

 

Det sänder ut bra budskap att dom verkligen lyckades med det första målet. Det 

gör att man får ett helt annat förtroende för hela deras green-koncept. 

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 2 

  

Respondenterna i gruppen 20–25-åringar hade skilda åsikter kring målen med kampanjen 

utifrån inläggen vi presenterade. Respondent 1 tyder på ett kritiskt ställningstagande och 

indikerade inget intresse till kampanjen på grund av hens konsumtionsvanor. Det vill säga att 

respondenten inte skulle kunna tänka sig att äta något vegetariskt. Respondent 1’s 

ställningstagande kan förklaras utifrån Hall’s (1999) definition av den tredje utgångspunkten, 

det vill säga den oppositionella läsningen. Eftersom respondent 1 förhåller sig avvisande till 

det avsedda budskapet (Hall, 1999:101ff). Det vill säga att respondenten inte förstod Max 

möjligheter att uppnå deras mål med kampanjen. Medan respondent 2 indikerade på en mer 

positiv ställningstagande kring inläggets uppnådda mål. Respondent 2’s åsikt kan återkopplas 

till den dominerande läsningen, eftersom respondenten hade ett positivt ställningstagande till 

Max Greenfamilj-koncept (Hall, 1999:101ff). Resterande respondenter från gruppen 20–25-

åringar hade liknande ställningstagande som respondent 2 hade till Max hållbarhetskampanj. 

Medan respondenterna i gruppen 40–50-åringar, hade en annan tolkning av 

stimulusmaterialet. Respondenterna i gruppen 40–50-åringar förhöll sig kritiska till inlägg 1’s 

budskap, eftersom inlägget budskap berör Max målsättning med deras hållbarhetskampanj. 

Respondenterna menar att det är motsägelsefullt som hamburgerrestaurang att vilja minska på 

köttkonsumtionen när hela restaurangen grundades utifrån hamburgare som innehöll kött. 

Exempelvis menar respondent 1 och 2: 
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Det måste vara tufft att vara en hamburgerkedja och inte vilja servera 

hamburgare. Det blir ju lite motsträvigt kan man tycka.  

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 2 

 

Dom motarbetar sig själva. – Grupp 40–50-åringar, Respondent 1 

 

Utifrån citatet ovan, kunde vi även tyda att samtliga respondenter i gruppen 40–50-åringar 

hade liknande åsikter. Respondenternas kritiska ställningstagande kan beskrivas utifrån Hall’s 

(1999) tredje utgångspunkt den oppositionella läsningen. Hall (1999) menar att en 

oppositionell mottagare kan beskrivas som en individ med ett kritiskt ställningstagande till 

det avsedda budskapet (Hall, 1999:101ff). Detta framgick tydligt hos samtliga respondenter i 

gruppen 40–50-åringar, eftersom de förhöll sig skeptiska till Max målsättning att minska 

köttkonsumtionen. I jämförelse med respektive fokusgrupp, upplevde vi att respondenterna 

av gruppen 20–25-åringar var mer positiv till kampanjens budskap. Medan gruppen 40–50-

åringar redan hade ett förutfattat förhållningssätt kring Max hållbarhetskampanj 

Greenfamiljen, som grundar sig i deras fördomar, livsstil, prioriteringar, intresse osv. Det vill 

säga att gruppen 40–50-åringar var allmänt kritiska till de vegetariska och det veganska 

alternativen som Max erbjöd. Ett exempel på detta är följande citat:  

  

Egentligen känner jag, ska man vara vegan och fortfarande vill käka hamburgare, 

då kan väl käka något annat. Måste man käka kött-liknande maträtter? Vi ska helt 

plötsligt ha veganska köttbullar, vi ska ha veganska biffar, osv. Det satsas väldigt 

mycket på miljö och veganer. - Grupp 40–50-åringar, Respondent 3 

  

Vidare resonerar respondenterna kring deras egna perspektiv på hur medieanvändningen kan 

betraktas utifrån åldersskillnaderna. 

  

Instagram känns som huvudsaklig på något sätt, eftersom det är där många 

hänger. Unga i alla fall. När det gäller just den här gröna koncept och så tror jag 

det är mycket att man vänder sig ofta till unga eller det är det jag tänker i alla fall. 

För det kanske är vanligare. Jag tror det är mer populärt bland lite yngre 

generationen just att tänka hållbart och tänka grönt. Det kanske finns ett större 

intresse. – Grupp 20–25-åringar, Respondent 2 

 

De yngre generationerna tar till sig information på annat sätt. Ska man få med oss 

gamlingar måste man använda de traditionella medierna.  

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 4 

  

Vi är väldigt rädda för nya saker. – Grupp 40–50-åringar, Respondent 1 

 

Utifrån respondenternas diskussion kring plattformarna, framkom det intressanta 

kommentarer angående de yngre åldrarnas användning av sociala medier. Respondent 2 från 

gruppen 20–25-åringar, påstår att det är vanligare bland unga att förhålla sig till sociala 

medier. Vidare resonerar gruppen 40–50-åringar att de hellre förhåller sig till traditionella 

medier, de menar bland annat att de inte känner sig bekväma med digitala plattformar. 

Ytterligare menar gruppen 40–50-åringar att de yngre tar till sig information på ett helt annat 

sätt än vad dem själva gör. Vi tolkar respondenternas resonemang utifrån en 

generationsfaktor, det vill säga de socio-kulturella associationerna mellan ålder, kultur och 

samhälle. Exempelvis, tolkar vi att deras resonemang kan återkopplas till inom vilken tidsram 
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respondenterna växte upp i. Tidsramen kan förklaras utifrån Opermann’s (2014) beskrivning 

av generationerna, exempelvis tillhör 20–25-åringarna inom gruppen generation Y medan 

40–50-åringar tillhör gruppen generation X (Opermann, 2014:49). Vidare menar Opermann 

(2014) att även åldern har en påtaglig roll i hur människors medieanvändning ser ut. 

Forskaren påstår att medieanvändningen i dagens samhälle redan börjar i en tidig ålder 

(Opermann, 2014:44ff). Det vill säga ett försprång som gruppen 20–25-åringar har anammat, 

i jämförelse med gruppen 40–50-åringar. Genom att respondenterna i gruppen 20–25-åringar 

har i en tidig ålder växt upp med sociala medier. Medan gruppen 40–50-åringarna växte upp 

med andra förutsättningar, vilket bidrog till att de hellre väljer traditionella medierna framför 

sociala medier.  

 

I följande citat lyfter vi fram respondenternas uttalanden kring hur de resonerar kring Max 

tydlighet i sin kommunikation på Facebook och Instagram. Vi har även här presenterat 

ytterligare två inlägg för respondenterna, inlägg A och inlägg 3 från plattformarna Facebook 

och Instagram. 

  

Jo, men det är dem väll. Eventuellt att de skulle kunna skriva någonstans på bilden 

att det är vegetariskt. Det är väll inte alla som kopplar Green till vegetariskt, men 

annars är det tydligt. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 3 

  

Jag tror att det skulle bli för överflödig information de dem vill föra fram här är att 

det är vegetariskt, att det ska vara green. Det som ska fånga ögat. Får vi massa 

information vad varje burgare heter och så tror jag det tar ifrån lite fokus från det 

dem vill förmedla. Det är liksom Green, det är de dem vill sälja in. Att det ska 

vara vegetariskt, att det ska vara hållbart. Jag tror att det kommer ta lite för 

mycket information. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 5 

  

Det vi inledningsvis kunde tyda är att samtliga respondenter från gruppen 20–25-åringar 

ansåg att Max var tydliga i sin kommunikation på sociala medier. Vidare i respondenternas 

diskussion kunde vi notera att det fanns skilda åsikter mellan respondenterna när det gällde 

textinnehållet. Respondent 3 resonerade bland annat att Max skulle behöva förtydliga vad 

begreppet ‘Green’ står för i sin kampanj. Det vill säga, tydliggöra att hamburgarna var 

vegetariska. Respondent 3 resonemang kan återkopplas till Schmeltz (2011) studie, där 

forskaren kom fram till att konsumenter föredrar faktabaserad textinnehåll då det är mer 

tilltalande och trovärdigt. I liknande spår berörde även de övriga respondenterna kring det 

som respondent 3 resonerade fram. Däremot instämmer inte respondent 5 i de resterandes 

resonemang, hen ansåg istället att det hade blivit för mycket onödig information. Respondent 

5 kritiserade att inlägg med för mycket faktabaserat innehåll förlorar det huvudsakliga syftet. 

Sammantaget kunde vi observera att gruppen 20–25-åringar resonerade utifrån en blandning 

mellan den dominerande läsning och förhandlande läsningen (Hall, 1999). Eftersom samtliga 

respondenter, förutom en, var eniga om inläggens struktur och textinnehåll. Samtidigt 

uttryckte respondenterna sig kritiska till de båda inläggens textinnehåll och menade att Max 

kunde vara tydligare i sin beskrivning av kampanjen Green-familj på sina sociala medier. 

  

Vidare uppmärksammade vi att samtliga respondenter i gruppen 40–50-åringar inte kunde 

komma underfund med textinnehållet som vi presenterade (inlägg A och inlägg 3). Ett 

exempel på detta är nedanstående citat, vilket utgår från inlägg 3 (se bilaga 2). 

 

Jag fattar inte den reklamen, “nu är det inte många timmar kvar”. 

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 5 
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Det vi kunde tyda utifrån gruppen 40–50-åringar uttalanden är att respondenterna saknade 

förmågan att analysera textinnehållet i de båda inläggen som vi presenterade för dem. En 

anledning kan vara att respondenterna i gruppen 40–50-åringar inte förstod kontextens helhet. 

Det vill säga att båda inläggen syftade kring hållbarhetskampanjen Greenfamiljens 

lanseringsdatum. Vidare kunde vi observera skillnader utifrån respektive fokusgrupps 

analytiska förmåga. Exempelvis tolkade vi att gruppen 20–25-åringar analyserade inlägg 3 

och inlägg A (se bilaga 1 och 2) på ett mer ingående sätt där respondenterna lyfter fram 

inläggets svaghet och styrka, exempelvis följande citat: 

  

Jag tycker att en mening skulle passa in, till exempel “det här är en vegetarisk 

meny”. Som jag sa tidigare, det är inte alla som förknippar “green” med 

vegetariskt. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 3 

  

Det är svårt att säga, precis som respondent 3 sa, man vet ju inte om alla uppfattar 

det. För oss kanske det är självklart att det är vegetariskt, det kanske inte är så för 

alla bara för det står “green”. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 2 

  

Medan respondenterna i gruppen 40–50-åringar diskuterade sinsemellan vad inlägg 3’s 

textinnehåll innebar (se bilaga 2). Där respondenterna analyserade inlägget på ett mer 

översiktligt sätt: 

 

Vad är det som inte många timmar kvar till? - Grupp 40–50-åringar, Respondent 

1. 

  

“Vem kommer du äta den med imorgon” (inlägg 3), är det någon ny bekantskap 

som det riktar sig till? Det ger lite snedvriden budskap.  

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 4. 

 

I ovanstående citat kunde vi tyda att gruppen 40–50-åringar resonerade endast kring det de 

såg i första hand. Konsekvensen av detta ledde till att gruppen 40–50-åringar inte kunde 

resonera kring det bakomliggande budskapet. Detta tolkade vi skulle kunna härleda från 

respondenternas livsstil de lever idag. Det vill säga att respondenterna i gruppen 20–25-

åringar är studenter, medan gruppen 40–50-åringar är en grupp arbetande individer. 

Opermann (2014) förklarar bland annat att det som påverkar de sociala kontexterna i 

individers liv har en koppling till vilket steg i livet kontexten uppstår. Det vill säga har en 

anknytning till bland annat individens individuella val, exempelvis intresse (Opermann, 

2014:44ff). I tidigare delar i analysen har vi förstått, utifrån hur gruppen 40–50-åringar 

resonerar, att det finns ett bristande intresse för Max hållbarhetsarbete. Medan gruppen 20–

25-åringar har i alla sammanhang demonstrerat ett intresse för både företags och Max 

hållbarhetsarbete. Det vill säga kan deras resonemang kring inläggen vi presenterade ha en 

återkoppling till deras intresse, generella förkunskap om hållbarhet och Max 

hållbarhetsarbete.  

  

I följande del lyfter vi fram respondenternas resonemang kring huruvida Max 

hållbarhetskommunikation på sociala medier är tilltalande. I samband med frågeställningen 

presenterade vi även inlägg 2 (se bilaga 2), det vill säga det femte stimulusmaterialet. 
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Jag tycker de här är tilltalande (inlägg A, B, 1, 3) Framförallt denna (inlägg 3) är 

mer tilltalande, där Greenfamiljen står här över [...] och denna texten “Nu är det 

inte många timmar kvar! Vilken blir din favorit? Vem kommer du äta den med 

imorgon?”. Det tyder på att det finns mycket att välja på. På något sätt, att det 

finns ett relativt stort utbud. Det tycker jag är bra.  

- Grupp 20–25-åringar, Respondent 2 

  

Den känner jag också mest tilltalande, återigen är Greenfamiljen det som får 

fokus. Här blir den mer sidan av (inlägg A), man kan inte reflektera det på samma 

sätt. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 5  

  

I diskussionen kring huruvida våra valda stimulusmaterial var tilltalande eller ej, resonerade 

samtliga respondenter i gruppen 20–25-åringar att alla inläggen förutom inlägg 2 var 

tilltalande. Respondent 2 påpekade att hen får uppfattningen om att det skapas en 

föreställning bland dem 5 inläggen av att det finns en hel del vegetariska alternativ att välja 

mellan. Samtidigt håller respondent 5 med om respondent 2’s resonemang, det vill säga att 

inlägg 3 är tilltalande. Vidare påpekade respondent 5 att Greenfamiljen i inlägg A inte står i 

fokus i bilden, varpå hen menar att inlägg 3 är mer visuellt tilltalande. Sammantaget förhåller 

sig respondenter i gruppen 20–25-åringar till den dominerande läsningen, eftersom de 

resonerar kring att budskapet var tilltalande (Hall, 1999:101ff). Till skillnad från gruppen 40–

50-åringar, noterade vi att respondenternas respons inte var lika givande. Eftersom två 

respondenter svarade kort och koncist, medan resten av respondenterna började diskutera i 

helt andra spår. Exempelvis tyder följande citat på detta: 

 

Fina bilder, absolut. - Grupp 40–50-åringar, Respondent 4 

 

Ja, absolut. Det är snygga bilder. - Grupp 40–50-åringar, Respondent 1 

 

Kommer jag in på Max och dom har den här reklamen när det står “crispy 

mexican burger” jag blir lite sådär, “njaa, jag köper det där jag tycker om”.  

- Grupp 40–50-åringar, Respondent 1 

   

I en avslutande del av fokusgruppsintervjun, lyfter vi fram respektive fokusgrupps åsikt kring 

huruvida företags arbete med hållbar utveckling kommer se ut i framtiden. 

  

Allting röjer sig åt något håll bara om 20–30 år så är hållbarhet ingen trend, utan 

på något vis blivit en vardag. - Grupp 40–50-åringar, Respondent 4 

 

[...] Jag tror att det finns en risk att som mycket annat som är en trend och att det 

kommer för vissa att gå lite ur. Jag tror att vissa kommer släppa på det så 

småningom. Som mycket annat sånt så tror jag att många företag snappar upp att 

det är en konkurrensstrategi så jag tror att det kanske kan göra att man tillslut 

släpper på det när det inte är lika hett längre tyvärr. Det tror jag i alla fall. Men 

jag hoppas inte att det är så. - Grupp 20–25-åringar, Respondent 2 

  

I ovanstående citat reflekterar de båda respondenterna, från respektive fokusgrupp, kring att 

hållbarhet är en trend som kommer att avta. Framför allt menar respondent 2 i gruppen 20–

25-åringar att på grund av konkurrensen mellan företagen har det bidragit till en trend att 

förhålla sig till en hållbar utveckling. Denna trend har bland annat en koppling till Nielsen’s 

(2010) definition av begreppet greenwashing. Det är genom denna trend som har bidragit till 
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att företag har utökat sin försäljning och därmed stärkt sitt varumärke (Nielsen, 2010:6). 

Vidare menar Schmeltz (2011) att företag som arbetar med hållbar utveckling får ett 

försprång hos sina konkurrenter, vilket bidrar till ett förstärkt anseende hos sina konsumenter. 

Däremot tillägger respondent 4 från gruppen 40–50-åringar, att hållbarhetstrenden inte 

kommer att upplevas som en trend i framtiden, utan det snarare blir en del av vår vardag. 

 

Sammanfattningsvis har vi i denna del gått in på respondenternas kännedom om Max 

hållbarhetskampanj Greenfamiljen. I sin helhet uppmärksammade vi att det fanns en låg 

förkunskap i samtliga fokusgrupper om Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Ytterligare 

har vi även tillämpat oss av tre nya stimulusmaterial, där inläggen hade en förankring till 

hållbarhetskampanjen Greenfamiljen. Respondenterna i gruppen 20–25-åringar ansåg att Max 

presenterade materialet på ett tilltalande sätt. Medan samtliga respondenter i gruppen 40–50-

åringar inte förhöll sig till frågeställningen, därmed blev deras svar bortfall. Vidare var båda 

fokusgrupperna kritiska till hur Max producerade innehållet, men av helt skilda anledningar. I 

gruppen 20–25-åringar ansåg respondenterna att Max borde vara mer tydliga i sitt innehåll i 

samband med stimulusmaterialet. Däremot kunde inte gruppen 40–50-åringar komma 

underfund med vad Max skulle kunna göra bättre med sin externa kommunikation, då de 

saknade en förståelse kring innehållet och ett intresse till Max hållbarhetskampanj 

Greenfamiljen. 
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6. Slutdiskussion 

  

Syftet med denna studie har varit att undersöka respondenternas uppfattning och resonemang 

kring snabbmatsrestaurangen Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Samt undersöka vilka 

CSR-strategier Max förhåller sig till när de förmedlar hållbarhetskampanjen Greenfamiljen 

på sociala medier. Vi har tillämpat oss av encoding/decoding-perspektivet, de tre CSR-

strategierna, samt de teoretiska begreppen ålder och livsstil för att granska och analysera vårt 

empiriska material. Vi genomförde en analys på 10 inlägg från Max Facebook- och 

Instagram-konto i samband med de tre CSR-strategierna. Vidare har det empiriska materialet 

samlats in med hjälp av en receptionsanalys genom två semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer med två olika åldersgrupper (20–25-åringar och 40–50-åringar). I 

samband med fokusgruppsintervjuerna presenterade vi 5 inlägg som valdes ut från de 10 

inläggen vi tidigare använde i analysen av Max CSR-strategier på sociala medier. I 

nedanstående del kommer vi besvara våra valda frågeställningar utifrån det resultat vi har fått 

fram. 

 

6.1 Hur kan Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen förstås utifrån de tre 

CSR-strategierna? 

 

Inledningsvis observerade vi att Max CSR-strategi i plattformarna Facebook och Instagram, 

kunde tolkas utifrån Morsing och Schultz (2006) definition av en tvåvägs symmetrisk 

kommunikation. Denna tolkning förknippades till de textinnehåll som Max administratörer 

framställde på de 10 inlägg vi valde från respektive plattform. Vi tolkade att i samtliga inlägg, 

i respektive plattform, fokuserade Max på att kommunicera med sina konsumenter i form av 

en dialog. En slutsats som vi menar går att applicera utifrån Morsing och Schultz (2006) 

tredje utgångspunkt av en CSR-strategi. Eftersom den tredje utgångspunkten innebär att 

kommunikationen sker genom en dialog mellan företag och dess konsumenter. Genom att 

involvera en dialog med sina konsumenter bidrar det till att bevaka konsumenternas 

synpunkter, samtidigt låta synpunkterna influera företaget till en förändring (Morsing & 

Schultz, 2006:143f). 

 

I sin helhet resonerade vi kring varför de resterande CSR-strategierna, envägskommunikation 

och tvåvägs asymmetrisk kommunikation, inte gick att applicera i Max 

kommunikationsstrategi. Den uppenbara slutsatsen är på grund av att de övriga strategierna 

inte skulle gynna Max marknadsföring av deras produkter. Eftersom envägskommunikation 

inte skulle kunna bidra till en återkoppling från konsumenterna, det skapar avstånd mellan 

företag och dess konsumenter. Liknande hade inte tvåvägs asymmetriska kommunikationen 

heller bidragit till en gynnsam relation med sina konsumenter. Eftersom tvåvägs 

asymmetriska kommunikationen endast tar hänsyn till den respons som gynnar ett företag 

mest. Konsekvensen av detta bidrar till att övriga kommentarer hamnar i skymundan, 

exempelvis klagomål (Morsing & Schultz, 2006:140ff). Sammanfattningsvis är de två övriga 

CSR-strategierna inget som skulle kunna gynna ett företag som Max, eftersom Max är vid 

behov av återkoppling från alla sina konsumenter. Utan återkoppling från sina konsumenter 

kan Max aldrig växa som företag, vare sig internt eller externt. För att återkoppla till 

frågeställningen “Hur kan Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen förstås utifrån de tre CSR-

strategierna?” har vi redogjort för att Max hållbarhetskampanj i sin helhet kan förstås utifrån 

CSR-strategin tvåvägs symmetriska kommunikationen. 
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6.2 På vilket sätt resonerar konsumenterna kring Max hållbarhetskampanj? 

 

Vi noterade att respondenterna i respektive fokusgrupp hade blandade associationer kring 

Max hållbarhetskampanj. I gruppen 20–25-åringar kunde vi tyda att studenterna resonerade 

med ett öppensinnat ställningstagande till Max hållbarhetskampanj. I jämförelse med gruppen 

40–50-åringar, där samtliga respondenter förhöll sig kritiska till Max hållbarhetskampanj. 

Utifrån gruppen 40–50-åringars diskussion noterade vi ett intressant ställningstagande, där de 

förhöll sig kritiska till Max vegetariska- och veganska-koncept. En förklaring till deras 

kritiska ställningstagande skulle kunna återkopplas till deras konsumtionsbeteende, det vill 

säga deras förhållningssätt till vegetarisk mat. Detta förhållningssätt påverkade således deras 

uppfattning kring Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Detta grundar sig bland annat i 

deras skilda åldrar och livsstil. Eftersom gruppen 20–25-åringar var en grupp studenter 

medan gruppen 40–50-åringar var en grupp arbetande individer, med olika yrken. Vidare 

uppmärksammade vi en framträdande faktor i samband med respondenternas resonemang 

kring hållbarhet, det vill säga respondenternas inköpsbeteende. I samband med denna faktorn 

uppmärksammade vi likheter i båda fokusgruppernas resonemang utifrån deras 

inköpsbeteende. Det vill säga att deras livsstilar som studenter (gruppen 20–25-åringar) och 

föräldrar (gruppen 40–50-åringar) sätter begränsningar på deras inköpsbeteende. Vi tolkade 

även att dessa faktorer var avgörande i samtliga respondenters resonemang och 

förhållningssätt till Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Det som vi inte riktigt kan 

komma underfund med är att gruppen 40–50-åringar hävdar att de handlar ekologiska varor, 

samtidigt som de ställer sig kritiska till Max hållbarhetskampanj.  

 

6.3 Hur kan konsumenternas resonemang förklaras utifrån 

encoding/decoding perspektivet? 

 

När vi genomförde analysen av respondenternas reception av vårt stimulusmaterial, utgick vi 

från Hall’s (1999) avkodningsprocess. Det vill säga de tre utgångspunkterna: dominerande-, 

förhandlande- och oppositionella läsningen. Utifrån de tre utgångspunkterna var den 

dominerande- och förhandlande läsningen de mest förekommande bland respondenternas 

tolkning. Den dominerande läsningen var den som förekom upprepade gånger bland gruppen 

20–25-åringar, i samband med det stimulusmaterial vi presenterade för dem. Eftersom de 

förstod Max avsedda budskap och kritiserade därmed inte innehållet. Trots att den 

dominerande läsningen var den mest framträdande i gruppen 20–25-åringar, förekom det 

blandade tolkningar från respondenterna. Exempelvis, förhöll sig en respondent kritisk till 

inlägg 1 från stimulusmaterialet som vi presenterade. Det vill säga förhöll sig denna 

respondent utifrån en oppositionell läsning, hen förhöll sig därmed avvisande från Max 

avsedda budskap med deras kampanj. Vidare förhöll sig gruppen 40–50-åringar i stora delar 

av deras uttalande utifrån en förhandlande läsning. Det vill säga att respondenterna förstod 

Max avsedda budskap, men förhöll sig till en kritisk tolkning av textinnehållet. Även i 

gruppen 40–50-åringar fanns det en del respondenter som kritiserade och avvisade inlägg 1’s 

budskap och Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Detta kritiska ställningstagande 

kopplade vi till Hall’s (1999) definition av den oppositionella läsningen. Det vill säga där de 

var skeptiska till Max målsättning att minska köttkonsumtionen (Hall, 1999:101ff; Gripsrud, 

2011:90f). 
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6.4 Hur kan konsumenters uppfattning förklaras utifrån de teoretiska 

begreppen ålder och livsstil? 

 

Under studiens process försökte vi hitta mönster och teman i det empiriska materialet som 

hade en koppling till respondenternas uppfattning kring Max hållbarhetskampanj 

Greenfamiljen. Det empiriska materialet delades in i två olika fokusgrupper, där den ena 

fokusgruppen bestod av 20–25-åringar, medan den andra bestod av 40–50-åringar. I följande 

del kommer vi beröra hur konsumenterna uppfattar Max hållbarhetskampanj, med en 

återkoppling till Opermann’s (2014) teori om ålder och livsstil. 

 

Vi noterade att respondenterna i fokusgrupperna initialt saknade eller hade en låg förkunskap 

till Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. Emellertid hade respondenterna i gruppen 20–

25-åringar stött på reklamkampanjen sedan tidigare. Detta bidrog till att gruppen 20–25-

åringar hade ett försprång i sitt resonemang om kampanjen till skillnad från gruppen 40–50-

åringar. Vi observerade även att gruppen 20–25-åringar demonstrerade en mer framträdande 

förkunskap kring hållbarhetsarbete. Till skillnad från gruppen 40–50-åringar som istället hade 

en bristande förkunskap kring hållbarhetsarbete. En bidragande faktor kring deras bristande 

förkunskap, som vi noterade, är deras låga intresse för hållbarhetsarbete generellt. En 

förklaring till grupp 40–50-åringars låga intresse för hållbarhetsarbete skulle kunna ha att 

göra med deras nuvarande livsstil. Exempelvis, menar en respondent i gruppen 40–50-åringar 

att hens låga intresse till hållbarhet grundar sig i att det inte ligger i hens livsstil. En 

konsekvens av gruppen 40–50-åringars låga intresse ledde till att det påverkade deras 

förhållningssätt till Max hållbarhetskampanj Greenfamiljen. I jämförelse med gruppen 20–

25-åringar har de en annan livsstil och prioriteringar i livet. Dessa aspekter kan återkopplas 

till åldersskillnaderna utifrån Opermann’s (2014) definition av olika sociala livssituationer 

genom att ”bli äldre”. Det vill säga specifika händelser i livet; karriär, äktenskap, få barn, osv 

(Opermann, 2014:44ff). 

  

Vidare förekom det resonemang bland gruppen 20–25-åringar och en respondent från 

gruppen 40–50-åringar som indikerade på att de handlande utifrån de billigaste alternativen. 

Resonemangen från gruppen 20–25-åringar tydde på att de försökte tänka hållbart, men 

utifrån deras ekonomiska förutsättning ansåg dem att de inte hade råd att handla hållbart. 

Medan gruppen 40–50-åringar däremot hävdade att de var ekonomisk stabila och kunde 

därför handla hållbart. Däremot ansåg gruppen 40–50-åringar att prisklassen var väsentlig när 

de utförde sina inhandlingar. Skillnaderna bland fokusgrupperna kan återkopplas till 

Opermann’s (2014) definition om livsstil. Då respondenterna lever olika livsstilar som 

studenter (grupp 20–25-åringar) och föräldrar (grupp 40–50-åringar). Gruppen 20–25-

åringars ekonomiska förutsättningar påverkade däremot inte deras intresse till 

hållbarhetsarbete generellt. 

 

Vidare hävdade en respondent från gruppen 40–50-åringar att de yngre generationerna tar till 

sig information på ett helt annat sätt än dem. Därför ansåg respondenterna att Max bör 

tillämpa sig av de traditionella medierna för att nå de äldre generationerna. Respondenternas 

åsikter och uttalande kring plattformar kan ha en koppling till respondenternas olika åldrar 

och livsstilar. Opermann (2014) menar framförallt att medieanvändningen i dagens samhälle 

redan börjar i en tidig ålder (Opermann, 2014:44ff). Detta kan återkopplas till gruppen 20–

25-åringar, då de växte upp med ett annat förhållningssätt till sociala medier. Till skillnad 

från gruppen 40–50-åringar som hade annorlunda förutsättningar, vilket bidrar till att de 

föredrar de traditionella medierna framför sociala medier.   
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6.5 Självkritisk reflektion 

 

Utifrån ett kritiskt perspektiv till vår studie kunde vi se brister i vår process av intervjuerna. 

Urvalet av respondenterna grundar sig i ett bekvämlighetsurval, det vill säga att vi har valt 

respondenterna utifrån folk vi känner sen innan. Detta bidrog till att respondenterna i 

åldersgruppen 20–25-åringar bestod av en grupp studenter. Konsekvenserna av detta är att 

studenterna, i jämförelse med andra 20–25-åringar, hade en förkunskap kring hållbar 

utveckling och hållbarhetsarbete. Det vill säga tyder detta på att vi enbart berör en del av 

populationen, vilket kan leda till att resultatet hade blivit annorlunda om vi hade valt andra 

20–25-åringar som lever en annan livsstil. Den andra åldersgruppen, 40–50-åringar, tyder 

också på att det enbart berör en del av populationen. Respondenternas demografiska situation 

kan även här vara en påtaglig faktor i resultatet av analysen. Eftersom samtliga respondenter 

från båda fokusgrupperna befinner sig på olika platser. Studiens resultat hade därmed blivit 

annorlunda om den hade gjorts om igen med andra respondenter. Valet av 

bekvämlighetsurval grundar sig att vi fann det mer komplicerat att hitta respondenter i 40–50-

årsåldern än vad vi förväntade oss. Detta berodde på att vi var tidsbegränsade i valet av 

respondenter. Ett annat intressant alternativ man istället hade kunnat genomföra var att blanda 

åldersgrupperna under fokusgruppsintervjuerna. Det hade kunnat resultera till en intressant 

interaktion mellan de två åldersgrupperna, då det kan leda till en annorlunda förutsättning. 

  

När vi genomförde fokusgruppsintervjuerna, upplevde vi att det var två respondenter i 

gruppen 20–25-åringar som var mer framträdande i diskussionen än vad resterande var. Detta 

bidrog till att det skapades två opinionsledare. Konsekvensen av detta ledde till att resterande 

respondenter oftast instämde vad opinionsledarna hävdade. Vilket ledde till att diskussionen 

mellan respondenterna inte blev givande och allas personliga åsikter inte lyftes fram under 

fokusgruppsintervjun. Vi upplevde även att alla åsikter i gruppen 20–25-åringar inte kom 

fram på grund av att respondenterna kände varandra sedan tidigare. Till skillnad från gruppen 

40–50-åringar, där de endast var bekanta med varandra, tog de samtliga respondenterna för 

sig mer. Det vill säga, respondenterna vågade komma till tals och stå för sitt 

ställningstagande. Vilket ledde till att inte en enda respondent i gruppen 40–50-åringar 

hamnade i bakgrunden och ingen uppfattades som en opinionsledare. Samtidigt upplevde vi 

att gruppen 40–50-åringar hade liknande problem som gruppen 20–25-åringar hade; nämligen 

den bristande diskussionen mellan respondenterna. 

  

I samband med analysen av fokusgruppsintervjuerna lyfte vi fram att gruppen 20–25-åringar 

var framträdande i sin analytiska förmåga i jämförelse med gruppen 40–50-åringar. Detta 

berodde på att respondenterna i gruppen 20–25-åringar bestod av studenter som studerade 

Samhällsanalys- och kommunikation i Högskolan i Halmstad. På grund av detta var 

respondenterna redan vana vid att analysera texter då det ingår inom ramen av programmet. 

Till skillnad från gruppen 40–50-åringar som inte har den vanan att analysera texter dagligen 

som gruppen 20–25-åringar. Vilket märktes av under delmomentet när respondenterna skulle 

analysera stimulusmaterial som vi presenterade. 

  

Utifrån stimulusmaterialet vi valde utgick vi endast från texten i inlägget, det vill säga låg 

inte vårt fokus på bilderna som fanns i respektive inlägg. Dessvärre, kom vi underfund med 

att respondenterna i respektive fokusgrupp fokuserade mestadels på den visuella bilden och 

betydligt mindre på textens innehåll i stimulusmaterialet. Vi upptäckte att vi hade kunnat 

beröra den visuella bilden i samband med texten. Vidare upptäckte vi även att vissa frågor i 

fokusgruppsintervjuerna inte var rätt formulerade, vilket bidrog till att respondenterna i 

gruppen 40–50-åringar inte svarade på frågorna vi ställde. Exempelvis i samband med 
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stimulusmaterialet. Vi hade kunnat undvika detta om vi istället hade prövat våra frågor med 

hjälp av en testgrupp. På så vis hade vi kunnat få en övergripande helhetsbild på vilka frågor 

som var användbara inför de kommande fokusgruppsintervjuerna. 

 

6.6 Förslag på framtida forskning  

  

Vårt valda forskningsområde som vi tillämpade i vår studie är inget nytt fenomen, utan det 

finns liknande forskning som tidigare har gjorts kring området. Därmed bidrar inte vår studie 

till något nytt inom det valda området, däremot fann vi bristande studier kring den äldre 

generationens förhållningssätt till CSR. Vilket har bidragit till att vår studie blivit en del av 

kunskapsutvecklingen på området, de äldre generationernas förhållningssätt till CSR. 

Emellertid hade den forskning kunnat utvecklas och fördjupas mer än vad vi gjorde i vår 

studie. Ett förslag till vidare forskning skulle således kunna vara att undersöka de äldre 

generationernas förhållande och åsikter till CSR. Till hjälp skulle man kunna genomföra en 

kombination av kvantitativ- och kvalitativ forskningsansats. Där den kvantitativa tillämpas 

genom en enkätundersökning kring hur många av de äldre generationerna som har en 

kännedom om CSR. Medan den kvalitativa tillämpas genom en intervju för att undersöka de 

äldre generationernas kännedom och förhållningssätt till CSR. 

 

För vidare forskning diskuterade vi ett annat alternativ som man skulle kunna bygga vidare 

på. Det vill säga, istället för att undersöka hur konsumenter resonerar och uppfattar 

hållbarhetsarbete på sociala medier kring enbart ett företag, hade man kunnat genomföra en 

jämförande receptionsstudie. Det vill säga där konsumenterna i fokusgrupperna får analysera 

flera olika inlägg från respektive företag. Detta skulle därmed kunna leda till en djupare 

förståelse kring vilket företag som kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete på ett mer effektivt 

sätt på sociala medier. 
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1 - Facebook inlägg 

 

Inlägg A  

 

 
 

Inlägg B 
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Inlägg C 

 

 
 

Inlägg D 
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Inlägg E 
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Bilaga 2 – Instagram inlägg 

 

Inlägg 1 
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Inlägg 2  
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Inlägg 3  
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Inlägg 4  
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Inlägg 5  
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Bilaga 3 - frågeschema fokusgrupp 1  

 

Allmänt om hållbarhet  

 

- Vad har ni för åsikter om hållbarhet?  

 

- Handlar ni hållbart? Hur tänker ni när ni handlar hållbart? ex. ekologiskt, 

närproducerat  

 

- Varför handlar ni hållbart?  

 

- Känner ni till några företag som arbetar med hållbar utveckling? Vilka? 

 

- Varför tror ni att företag arbetar med hållbar utveckling? 

 

Max hållbarhet  

 

- Känner ni till att Max arbetar med hållbar utveckling? (Ja/nej fråga, följdfråga finns 

nedan) 

 

- Om ja:  Hur fick ni först reda på att Max arbetade hållbart? sökte ni er vidare för mer 

om Max hållbarhetsarbete? ex. vilka specifika plattformar vände ni er till? 

- Om nej: Varför tror ni att ni inte känner till det? ex. specifika anledningar.  

 

- Vad för bild har ni utav Max hållbarhetskommunikation? (visa inlägg 3 och 4)  

 

- Vad är det som utmärker Max hållbarhetskommunikation med andra 

snabbmatsrestauranger?  

 

- Finns det något som Max skulle kunna göra bättre i sin kommunikation om sitt 

hållbarhetsarbete?  

 

- Hade ni valt en annan snabbmatsrestaurang om Max inte hade utgått från ett 

hållbarhetstänk?  

 

Greenfamiljen  

 

- Förra året gjorde Max menyn grönare. Känner ni till Max hållbarhetskampanj 

Greenfamiljen?  

Om ja, vad fick dig/er att bli intresserad av kampanjen 

Om nej, Varför tror ni att ni inte känner till det?  

 

- Varför tror ni att kampanjen heter Green? Vad tror ni Green står för? 

 

- Vad tror ni kampanjen står för?  

 

- Max menar att syftet med kampanjen är att det ska bidra till en minskad 

köttkonsumtion. Det menar även att deras mål är att var tredje beställning ska vara 

annat än röttkött år 2020. Vad anser ni kring detta ställningstagande? 
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- Vilken/vilka plattform(ar) hittade ni informationen av Green-familj kampanjen? 

alternativt. Vilken/vilka plattform(ar) TROR ni man hittar informationen av Green 

familj kampanjen? Varför just de/den plattformen? 

 

- Är de tydliga i sin kommunikation i sociala medier? ex. tillräcklig informationsrik för 

att ni ska känna er trygga i vad ni stoppar i er. (Visa inlägg ett och två) 

 

Övriga frågor 

 

- Anser ni att Max hållbarhetskommunikation på sociala medier är tilltalande?  

Om ja, på vilket sätt är den tilltalande?  

Om nej, varför är den inte tilltalande? Hur skulle ni vilja att kommunikationen sett ut 

isf? (Visa alla inlägg + inlägg 5)   

 

- Hur tror ni det kommer se ut i samhället inom hållbarhet i framtiden? Tror ni att 

människor kommer tänka mer hållbart när de kommer till vad de äter eller handlar? 

 

Bilaga 4 – frågeschema fokusgrupp 2  

 

Allmänt om hållbarhet  

 

- Vad har ni för åsikter om hållbarhet generellt?  

 

- Handlar ni hållbart?  ex. ekologiskt, närproducerat, Hur tänker ni när ni handlar 

hållbart? 

 

- Varför handlar ni hållbart?  

 

- Känner ni till några företag som arbetar med hållbar utveckling? Vilka? 

 

- Varför tror ni att företag arbetar med hållbar utveckling? 

 

Max hållbarhet  

 

- Känner ni till att Max arbetar med hållbar utveckling? (Ja/nej fråga, följdfråga finns 

nedan) 

 

- Om ja:  Hur fick ni först reda på att Max arbetade hållbart? sökte ni er vidare för mer 

om Max hållbarhetsarbete? ex. vilka specifika plattformar vände ni er till? 

- Om nej: Varför tror ni att ni inte känner till det? ex. specifika anledningar.  

 

- Vad för bild får ni utav Max hållbarhetskommunikation utifrån dessa inlägg? (visa 

inlägg 3 och 4)  

 

-  Finns det något som utmärker Max hållbarhetskommunikation utifrån dessa inläggen 

med andra snabbmatskedjor?  

 

- Utifrån inläggen, finns det något som Max skulle kunna göra bättre i sin 

kommunikation om sitt hållbarhetsarbete?  
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- Hade ni valt en annan snabbmatsrestaurang om Max inte hade utgått från ett 

hållbarhetstänk?  

 

Greenfamiljen  

 

- Förra året gjorde Max menyn grönare. Känner ni till Max hållbarhetskampanj 

Greenfamiljen?  

Om ja, vad fick dig/er att bli intresserad av kampanjen 

Om nej, Varför tror ni att ni inte känner till det?  

 

- Varför tror ni att kampanjen heter Green? Vad tror ni Green står för? 

 

- Vad tror ni kampanjen står för?  

 

- Max menar att syftet med kampanjen är att det ska bidra till en minskad 

köttkonsumtion. Det menar även att deras mål är att var tredje beställning ska vara 

annat än röttkött år 2020. Vad anser ni kring detta ställningstagande? 

 

- Vilken/vilka plattform(ar) TROR ni man hittar informationen av Green familj 

kampanjen? Vilka plattformar skulle ni vilja hitta information om kampanjen? Varför 

just de/den plattformen? 

 

- Är de tydliga i sin kommunikation i sociala medier? ex. tillräcklig informationsrik för 

att ni ska känna er trygga i vad ni stoppar i er. (Visa inlägg ett och två) 

 

Övriga frågor 

 

- Anser ni att Max hållbarhetskommunikation på sociala medier är tilltalande?  

Om ja, på vilket sätt är den tilltalande?  

Om nej, varför är den inte tilltalande? Hur skulle ni vilja att kommunikationen sett ut 

isf? (Visa alla inlägg + inlägg 5)   

 

- Hur tror ni det kommer se ut i samhället inom hållbarhet i framtiden? Tror ni att 

människor kommer tänka mer hållbart när de kommer till vad de äter eller handlar? 
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