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 Syftet med denna studie är att få större förståelse för hur ett 
företag med CSR-profil kommunicerar sina budskap och hur 
dessa tas emot av kund. Undersökningen ämnar söka svar på 
hur ett ”grönt” café externt gestaltar sin verksamhet samt om 
det påverkar kundernas val av café. Förhoppningen är att 
studien ska ge oss värdefull inblick kring hur CSR 
implementeras i denna typ av verksamhet.  

Metod och material       
 

Huvudresultat Hos det studerade caféet finner vi ett genomgående intresse att 
framkalla en känsla hos sina kunder genom att använda sig av 
värdeord som förknippas med positiva associationer. Studien 
visar att detta sätt att kommunicera på inte resulterar i att 
kunder väljer att besöka caféet för att det är “grönt”, samt att 
majoriteten upplever kommunikationen som otydlig.  

Corporate Social Responsibility, CSR, grönt café, 
kommunikation, värdeord 
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forskningsfrågor!

Nyckelord 



 
Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................  4 
 
2. Bakgrund ........................................................................................................  5 

2.1 Begreppsdefinition – CSR ..........................................................................  5 
2.2 Problemdiskussion  .....................................................................................  6 
2.3 Syfte och forskningsfrågor  ..........................................................................  7 
2.4 Fakta om Condeco ......................................................................................  8 
2.5 Avgränsning  ...............................................................................................  8 
2.6 Bakomliggande faktorer kring framfarten av CSR  .....................................  9 

2.6.1 Politiskt  ............................................................................................  9 
2.6.2 Ekonomiskt  ......................................................................................  10 
2.6.3 Socialt  ...............................................................................................  10 
2.6.4 Tekniskt  ...........................................................................................        11 
2.6.5 Juridiskt .............................................................................................         11 
2.6.6 Miljömässigt  .....................................................................................        12 

 
3. Teori  ...............................................................................................................  13 

3.1 Socialkonstruktionism .................................................................................        13 
3.2 Carrolls fyrdimensionella CSR-pyramid .....................................................       14 

3.2.1 Intressentsynsätt ................................................................................        15 
3.3 För- och nackdelar med CSR-arbete ..........................................................     16 
3.4 Tidigare forskning  ......................................................................................        17 
3.5 Sammanfattning teori  ................................................................................        19 
 

4. Metod och material  ....................................................................................   20 
4.1 Val av metod och material  .......................................................................... 20 

4.1.1 Metodtriangulering  ..........................................................................   20 
4.1.1.1 Textanalys av webbsidor  ........................................................ 21 
4.1.1.2 Observationer  ......................................................................... 22 
4.1.1.3 Enkätundersökningar  ............................................................. 22 

4.1.2 Kritisk textanalys  ............................................................................... 23 
4.1.3 Metoddiskussion ...............................................................................        24 

 
5. Resultat och analys  ......................................................................................          26 

5.1 Hemsidan  ...................................................................................................         26 
5.2 Facebook  ....................................................................................................         28 
5.3 Observationer  .............................................................................................           31 

5.3.1 Ser  ....................................................................................................         31 



5.3.2 Hör  ...................................................................................................         32 
5.3.3 Känner  ..............................................................................................         32 

5.4 Enkätundersökning .....................................................................................        33 
5.5 Sammanfattning resultat och analys ............................................................       35 
 

6. Slutdiskussion  ..............................................................................................         36 
6.1 Resultat .......................................................................................................         36 
6.2 Framtida forskning ......................................................................................          37 
 

7. Källförteckning .............................................................................................         39 
Bilaga 1  ............................................................................................................. 43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! "!

1. Inledning 
“Något är fel när hälften av världens hungrigaste människor är odlare med egen mark, som 
samtidigt producerar 70 procent av världens mat” 

Harriet Lamb, VD för Fairtrade International1  
 
Det råder en extrem och global snedfördelning av arbetstillfällen, löner och resurser 
som inte kan ha gått många obemärkt förbi. Samtidigt har det skett ett 
paradigmskifte och det är inte längre fråga om företag ska arbeta med socialt 
ansvarstagande och hållbarhetsfrågor utan snarare hur. 2  Att som företag bedriva 
hållbarhetsfrågor och Corporate Social Responsibility (CSR) har sedan flera år 
tillbaka visat på tillväxt, så även i Sverige.3  Arbetet tar sig uttryck på olika sätt 
beroende på bransch där café- och restaurangbranschen genomgått en omfattande 
utveckling gällande tillämpandet av ekologiska varor i sin verksamhet. Då andelen 
KRAV-certifierade restauranger ökade med trettio procent under år 2012, upplever vi 
ur denna utveckling en ökad trend att bedriva caféverksamhet med ”grönt” fokus.4 Vi 
definierar “gröna” caféer som sådana som använder sig av ekologiska råvaror, 
miljömärkningar, erbjuder ett utbud av vegetariska rätter och/eller på annat sätt aktivt 
värnar om miljön. Likt KRAV-märkningen är Fairtrade ett exempel på en märkning 
som ofta dyker upp i café- och restaurangsammanhang, vilken är en oberoende 
produktmärkning med syftet att bidra till bättre förutsättningar för odlare och dess 
anställda.5 Varumärket beskrivs som tillförlitligt och dess ställning som världens mest 
kända etiska märkning. Undersökningar visar att intresset för Fairtrade, som ett 
verktyg i arbetet att nå bättre villkor inom global handel, ökar.6 Condeco i Göteborg 
är ett “grönt” café då dess sortiment till stor del utgörs av Fairtrade-certifierade 
produkter. Condeco är därför ett exempel på hur CSR-frågor kan bedrivas i 
cafésammanhang och studien avser att beskriva hur denna typ av verksamhet 
kommunicerar sina budskap, samt hur dessa uppfattas av kunderna. Det faktum att vi 
inte kan finna någon affärsplan eller dokumenterad målsättning med det CSR-arbete 
Condeco bedriver, väcker vårt intresse att undersöka vilka alternativa sätt caféet lyfter 
fram sina satsningar på.  
 
 
 
 
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://fairtrade.se/nyheter/pressmeddelande-stark-tillvaxt-for-fairtrade-sverige-i-varldstoppen/ 
2 http://csripraktiken.se/2011/09/26/sa-ser-framtidens-csr-arbete-ut-enligt-experterna-pa-
samhallskapitalistdagen/ 
3 http://csripraktiken.se/2009/06/09/csr-barometern-ger-vink-om-morgondagen-i-hallbarhetssverige/ 
4 http://www.krav.se/files/null/kravmarknadsrapport2013webb.pdf 
5 http://www.medvetenkonsumtion.org/markningar/markningar/fairtrade 
6 http://fairtrade.se/nyheter/pressmeddelande-stark-tillvaxt-for-fairtrade-sverige-i-varldstoppen/!
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2. Bakgrund 
Som introduktion till denna studie presenteras i detta avsnitt en bakgrund för vårt valda 
ämne, med syftet att avgränsa vårt forskningsområde och sätta det i en kontext. Denna 
förstudie innehåller dels en beskrivning av vårt specifika ämne som resulterat i två 
forskningsfrågor, dels en PESTLE-analys vilken behandlar de faktorer i omvärlden som 
påverkar förhållningssättet till CSR i Sverige.  
 
 
2.1 Begreppsdefinition - CSR  
Med CSR som utgångspunkt i vår forskning finner vi det nödvändigt att återge en 
kort beskrivning av begreppet och dess definition för att öka vår förståelse för fortsatt 
analys. Vi är även måna att ge rätt förutsättningar att kunna tolka vår analys genom 
att ge en relevant, första insikt i ämnet. 
 
CSR och hållbar utveckling kopplas ofta samman och används till och med som 
synonymer i många sammanhang, trots att definitionen av de två begreppen skiljer sig 
åt. 7 Medan hållbar utveckling syftar till tillväxt som ska tillgodose dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att kunna tillgodose sina behov, 
avser CSR ett förhållningssätt som bättre kan tillämpas i företagsverksamhet. World 
Business Council for Sustainable Development definierar CSR enligt följande: 
“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave 
ethically and contribute to economic development while improving the quality of life 
of the workforce and their families as well as of the local community and society at 
large”.8  
 
Jutterström och Norberg beskriver CSR som företags hänsynstagande till miljö, 
arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.9 Vilka specifika ansvarsfrågor som anses 
viktiga för företaget att fokusera på, arbeta med och utveckla, avgörs främst av 
företagets intressenter. Centralt i CSR-arbetet är alltså att ständigt ha en 
intressentdialog för att kunna identifiera vilka krav som ställs.10  
 
Två typer av CSR kan urskiljas i företags ansvarsarbete – egen verksamhetsanpassning 
och allmänt samhällsstöd, där den senare inte har med företagets egen verksamhet att 
göra. Detta handlar med andra ord om välgörenhetssatsningar såsom att skänka 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Lars-Olle Larsson & Fredrik Ljungdahl. Licence to operate. CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken.  1 uppl. 
Stockholm: Ekerlids förlag. 2008:11–12 
8 Larsson & Ljungdahl. Licence to operate. CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, 12 
9 Mats Jutterström & Peter Norberg. Företagsansvar – CSR som managementidé. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
2011:14 
10 Larsson & Ljungdahl. Licence to operate. CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, 15–16!
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pengar och påverkar inte, direkt, företagets produkt. Verksamhetsanpassad CSR 
handlar istället om företagets försök att anpassa sin egen verksamhet till bättre 
miljöhänsyn, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.11 Författarna poängterar 
att CSR uttrycks som standarder och är, precis som direktiv och lagar, skrivna regler.12 
Skillnaden är att standarder formellt sett är frivilliga att följa men väger tyngre än en 
norm som är oskriven och ofta outtalad. 
 
 
2.2 Problemdiskussion  
En CSR-anpassad verksamhet kan på många vis vara ett produktivt sätt att bedriva 
företag på då ett ökat miljötänk och socialt ansvarstagande kan bidra till ökad 
effektivitet och attraktion.13 En av grundstenarna i företagande bygger på att skapa 
och bevara förtroende gentemot intressenter och utveckla förtroendefulla relationer.14 
Ett sätt att göra detta på är att använda sig av CSR som managementidé.  En för oss 
ny upptäckt är att CSR-satsningar fungerar som en företagsstrategi som en följd av 
krav från intressenter, framförallt investerare och kunder, men även media, 
intresseorganisationer, anställda och potentiellt anställda.15 Härmed väcktes intresset 
att undersöka hur ett ”grönt” café kommunicerar sitt ställningstagande och framförallt 
huruvida dess intressenter påverkas av denna beskrivning. Vi menar att CSR-arbetet i 
ett ”grönt” café blir än mer påtagligt än exempelvis i ett café utan detta explicita 
ställningstagande, vilket gör det intressant att undersöka om dessa typer av satsningar 
kan komma att påverka kundernas val av café.  
 
Vi ställer oss dock frågande till varför en hållbarhetstrend och ett till synes ökat 
intresse för ”gröna” caféer uppenbarat sig de senaste tio åren och inte tidigare. I början 
av 2000-talet var informationen om CSR på företags hemsidor väldigt knapp, till 
skillnad från år 2008 då 80 procent av Sveriges 100 största företag hade information 
om CSR eller liknande begrepp på sina hemsidor.16 Om det nu är så att CSR är ett 
bra sätt att bygga relationer och bedriva företagsamhet på, hur kommer det sig då att 
företags satsningar på CSR har ökat lavinartat först under de senaste tio åren? Vi är av 
åsikten att internet och globaliseringen är två bidragande orsaker till detta faktum och 
vi får stöd av Jutterström och Norberg då de menar att globalisering, företagsskandaler 
och finansiella meningsskiljaktigheter gav plats åt CSR.17 Denna utveckling förstärker 
vår syn på CSR som ett samhällsfenomen, skapat av samhällets intressen, då följden 
av globaliseringen har medfört förändrade attityder och ökad medvetenhet hos 
allmänheten när det kommer till miljöfrågor och företags sociala ansvar. Detta gör det 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Larsson & Ljungdahl. Licence to operate. CSR och hållbarhetsredovisning i praktiken, 14–15 
12 Ibid, 15–16 
13 Ibid, 186 - 187 
14 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00013/Kort_om_v_r_syn_p__C_13610a.pdf 
15 Jutterström & Norberg. Företagsansvar – CSR som managementidé, 113 
16 Ibid. 
17 Ibid.!
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allt viktigare för företag att kommunicera sina CSR-strategier och därmed har en ny 
standard skapats för hur företag ska verka.  
Följaktligen har CSR blivit ett sätt att konkurrera på. Från början var det stora, 
globala företag med verksamheter exponerade för kritik om bristande ansvar som stod 
för utvecklingen av CSR.18 Företag med etiska dilemman inbyggda i verksamheten, så 
som tobaks- och energibolag är ett annat exempel på branscher som arbetar mycket 
med CSR. Ju större företag desto mer offentlig information om CSR i 
årsredovisningar och på hemsidor och ju större etiska dilemman inbyggda i 
verksamheten desto mer arbete med CSR. Av konkurrensskäl har det nu skett en 
förändring där nationella, medelstora företag i allt större utsträckning börjat se 
fördelarna med att arbeta med CSR och vill göra detsamma.19 Från globala perspektiv 
och påtryckningar att skapa en rättvis och hållbar företagsamhet väcks frågan hur 
detta yttrar sig på nationell nivå med specifika trender och intressen. Vi är nyfikna på 
hur det ser ut i ett “grönt” café i centrala Göteborg som till stor del bygger sin 
verksamhet på CSR samt om caféets gäster lockas till kedjan för att det är just ett 
“grönt” café.  
 
 
2.3 Syfte och forskningsfrågor 
Uppsatsen har som avsikt att studera den kommunikation som sker mellan företag 
och kund i ett så kallat “grönt” café. Då vi uppfattar Condeco som ett “grönt” café har 
vi valt denna kedja som studieobjekt. Genom att dels titta på företagets externa 
kommunikation och dels på hur kunder uppfattar och tar till sig denna 
kommunikation, kan vi dra slutsatser kring hur Condeco framställer sig och den 
faktiska uppfattningen hos kunderna. För att ta reda på detta har vi formulerat två 
huvudsakliga forskningsfrågor:  
 

• Hur framställer Condeco sig som ett “grönt” café?  
• Påverkar Condecos budskap kundernas val av café?  

 
I arbetet med att söka svar på dessa frågor är det relevant för studien att undersöka hur 
företagets framtoning yttrar sig på de olika caféerna och i olika 
kommunikationskanaler. Vi lyfter därmed fram om det finns ett specifikt sätt eller 
språk Condeco använder sig av för att utmärka sig på marknaden. Syftet med vår 
undersökning är att få större förståelse för hur ett företag med stark CSR-profil 
kommunicerar sina budskap och hur responsen ser ut. En förutsättning för att skapa 
denna förståelse är även att undersöka hur föränderliga intressen och värderingar hos 
intressenter och aktörer har format CSR.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Jutterström & Norberg. Företagsansvar – CSR som managementidé, 105 
19 Ibid.!
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2.4 Fakta om Condeco 
Condeco grundades år 2003 och är en cafékedja vilken bedrivs av Eva Olsson som 
också är ägare av caféerna Fröken Olsson och Eva’s Paley.20 I nuläget existerar åtta 
Condeco-caféer – sju i Göteborg och ett i Växjö. Huvudkontoret är beläget i 
Göteborg, där anställda med ansvarsområden inom ekonomi, marknad och 
kommunikation, mat och produkt samt drift har sin arbetsplats. Condeco jobbar 
enligt sig själva helt utan målgrupp – alla ska känna sig välkomna. De har ett eget kök 
och bageri där allt de säljer framställs. De påpekar att deras kaffe är Fairtrade-märkt 
och ekologiskt, att all mjölk som används är ekologisk och kycklingen kommer från 
svenska gårdar.21 Förutom dessa råvaror finns ett flertal Fairtrade-produkter i deras 
sortiment såsom teer, honung, socker och kakao.22 Ord de väljer att beskriva sig själva 
med på sin hemsida är bland andra “hembakat”, “ekologiskt”, “fina råvaror”, “svenskt” 
och “Fairtrade”. De presenterar två koncept: “Green Monday”, vars syfte är att servera 
helt vegetariskt en dag i veckan och “a fair taste” som anspelar på Condecos breda 
utbud av Fairtrade och ekologiska produkter.23  
 
”Vi tycker att det är viktigt att allt vi serverar på våra caféer inte bara smakar gott utan 
även ger en bra eftersmak. Därför har vi tagit fram ett eget varumärke; “a fair taste”.”24 
 
De säger sig återanvända olika material för att skapa inredning till kedjans caféer med 
kaffesäckar till lampskärmar och gamla mattor till fåtöljklädslar.25 För närvarande 
finns caféerna på åtråvärda adresser i de mest centrala delarna av Göteborg och då 
Condeco befinner sig i en expansionsfas letar de därför nya lokaler runt om i staden.26 
 
 
2.5 Avgränsning 
Denna undersökning är avgränsad då vi först och främst studerar ett specifikt ämne – 
CSR, och undersöker en ”grön” cafékedja med CSR-profilering. Av denna kedjas alla 
caféer koncentrerar vi oss på de belägna i Göteborg. Denna geografiska avgränsning 
har vi gjort på grund av uppsatsens begränsade omfång och tidsram samt för att uppnå 
ett så specifikt resultat som möjligt.  
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 http://www.entreprenor.se/entreprenorer/froken-olsson-trader-fram_175273.html 
21 http://www.condeco.com/om-oss/ 
22 http://www.condeco.com/a-fair-taste/ 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 http://www.condeco.com/om-oss/ 
26 http://www.condeco.com/kontakt/!
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2.6 Bakomliggande faktorer kring framfarten av CSR    
Då vi menar att CSR-begreppet formats utifrån förändrade attityder, beteenden och 
åsikter i samhället ser vi CSR som en social konstruktion, vilket vi går djupare in på i 
teoriavsnittet. För att klargöra de bakomliggande faktorerna kring dessa förändrade 
attityder som ligger till grund för framfarten och etableringen av CSR, använder vi oss 
av en PESTLE-analys. PESTLE är en utvidgning av Michael Porters PEST-analys i 
vilken man ser på de politiska, ekonomiska, sociala och tekniska aspekter som påverkar 
marknaden för det undersökta fenomenet.27 PESTLE belyser även juridiska (legal) 
samt miljömässiga (environmental) aspekter som kan ha betydelse, vilket vi finner 
lämpligt med tanke på vårt valda tema – CSR.28  Då användningen av CSR-konceptet 
har ökat kraftigt bland företag i västvärlden det senaste decenniet ser vi analysen som 
en viktig del i vår studie, då den kartlägger vilka faktorer i samhället som ligger till 
grund för denna utveckling.29 Vi menar att företags applicerande av CSR påverkas av 
landets politik, ekonomi, sociala förändringar, teknik, lagar och miljö. Vi avser lyfta 
fram faktorer på dessa områden som har inflytande på den samhälleliga attityden 
gentemot CSR, vilka i sin tur påverkar den enskilda företagaren. Avsikten är att 
klargöra varför CSR allt oftare implementeras i verksamheter, däribland “gröna” 
caféer, och på så sätt blir analysen betydelsefull för vår studie.  
 
2.6.1 Politiskt 
När vi lyfter fram de politiska faktorerna som påverkar användandet av CSR i Sverige 
idag, måste vi ha i åtanke att regeringen sätter agendan för vilka frågor som ska lyftas. 
Sverige har idag av en borgerlig regering som bekant består av Moderaterna, 
Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Regeringen har 
deklarerat ett intresse att aktivt driva ett fortsatt ambitiöst miljö-, energi-, och 
klimatarbete.30 Sveriges miljöpolitik granskas kontinuerligt av The Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), med syfte att lyfta fram det 
miljöarbete som Sverige gör bra samt vilka utmaningar som finns.31 Vidare ingår 
Sverige i ett samarbete med Climate and Clean Air Coalition (CCAC) som arbetar 
för att minska klimatpåverkande föroreningar.32 Sverige är också ordförande för det 
Nordiska Ministerrådet, vilket är ett samarbete mellan de nordiska länderna för att 
bevara och förbättra miljön och livskvalitén i Norden. 33  Tillsammans med 
ovanstående ser vi även Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) som en 
bidragande, politisk faktor till framväxten av CSR i Sverige, då EU driver ett globalt 
klimatavtal som bland andra Sverige skrivit under.34 Det faktum att EU bygger på 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Linda Genf & Johanna Laurent. Omvärldsanalys i praktiken. 1 uppl. Malmö: Liber AB. 2008:37 
28 http://pestleanalysis.com 
29 Jutterström & Norberg. Företagsansvar – CSR som managementidé, 11 
30 http://www.regeringen.se/sb/d/111/a/219173 
31 http://www.regeringen.se/sb/d/17039 
32 http://www.regeringen.se/sb/d/1471 
33 http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-
m/om-nordisk-ministerraad-for-miljoe-mr-m 
34 http://www.regeringen.se/sb/d/111/a/219173!
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värderingar så som demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna 
hävdar vi har en inverkan på Sveriges förhållningssätt när det kommer till socialt 
ansvarstagande. 35 
 
2.6.2 Ekonomiskt 
Just nu pågår en global finans- och skuldkris vars konsekvenser har tyngt 
världsekonomin i fem år och så även den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. 
Samtidigt hävdar vi att CSR blir allt mer standardiserat och växer sig allt starkare in i 
företagens verksamheter. Jutterström och Norberg påpekar att vissa politiska och 
ekonomiska system och traditioner tycks gynna CSR mer än andra.36 Regeringens 
satsningar på en stark finanspolitik med tyngdpunkt på hur långsiktiga förutsättningar 
för jobb och tillväxt ska förbättras ser vi som en bidragande orsak till framväxten av 
CSR. Med hjälp av jobbskatteavdrag, ekonomiska stöd till arbetsgivare och satsningar 
för att förstärka Sveriges konkurrenskraft kan ett mer dynamiskt näringsliv skapas.37 
Sveriges engagemang i Rio+20 och dess satsningar på grön ekonomi är ytterligare en 
ekonomisk faktor som vi hävdar påverkar utvecklingen av CSR. Rio+20 är en 
konferens om hållbar utveckling som Förenta Nationerna anordnar och grön ekonomi 
innebär att fortsätta skapa tillväxt och arbetstillfällen som samtidigt är inkluderande 
och hållbar för alla människor och för framtida generationer.38 
 
2.6.3 Socialt 
Svenska företag är överrepresenterade och framgångsrika när det kommer till 
deltagandet i globala CSR-initiativ och rankningar. Detta kan bero på att den 
skandinaviska välfärdsmodellen lägger vikt på jämlikhet och medborgerliga 
rättigheter, där Sveriges kultur utmärker sig som blygsam, omsorgsfull och inriktad på 
att lösa skiljaktigheter genom att samtala och kompromissa.39 Hållbarhetsanalytikern 
Niclas Ihrén lyfter fram ett antal trender som börjat ta form de senaste åren som 
påverkar CSR-satsningarna i samhället just nu. Dessa trender innefattar ett ökat 
intresse för återanvändning, second-hand och kollaborativ konsumtion – att 
samarbeta över internet för att bättre utnyttja våra redan existerande fysiska resurser.40 
Intresset för ekologiska produkter, framförallt kaffe, ägg och mjölk, har även visat på 
tillväxt i Sverige de senaste åren, vilket vi hävdar har skapat förutsättningar för 
etableringen av “gröna” caféer.41 
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2.6.4 Tekniskt  
Gällande CSR drar vi inte främst parallellerna till tekniska ting, utan snarare till hur 
tekniken kan påverka samhälleliga processer, såsom globaliseringen. Europeiska 
kommissionen (EC) menar att kombinationen av tekniska framsteg som i sin tur lett 
till lägre transportkostnader och avreglering i bland annat EU, har ökat handeln 
mellan länderna.42 Rent generellt förknippas globalisering ofta med arbetslöshet, lägre 
löner och sämre arbetsvillkor, detta på grund av att låglöneländer konkurrerar ut 
lokala producenter så hårt att verksamheter läggs ner eller flyttar utomlands. Svenskt 
Näringsliv menar att utvecklingen inom informationstekniken (IT) är en av de 
viktigaste drivkrafterna bakom globaliseringen då det skapar helt nya möjligheter för 
internationell handel och företagande.43 Ovan nämnda faktorer ser vi som en av de 
grundläggande orsakerna till varför CSR-begreppet överhuvudtaget uppstått. Löner, 
arbetsförhållanden, ökade transporter av varor som i sin tur bland annat påverkar 
miljön skapar problem som bemöts av opinioner och aktiviteter, där CSR är ett 
exempel.  
 
2.6.5 Juridiskt 
CSR regleras sällan av lagar utan snarare av standarder. 44  ISO 26000 är en 
internationell standard som förser företag och organisationer med riktlinjer för hur de 
kan drivas på ett socialt ansvarstagande sätt, vilket inkluderar att handla etiskt, ärligt 
och därmed bidra till god hälsa och välfärd i samhället.45 Denna standard är generell 
och applicerbar på i stort sätt vilket företag eller organisation som helst, precis som 
The Global Compact som drivs av Förena nationerna (FN). FN menar att 
målsättningen är att stärka miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i det 
globala företagandet. Detta gör de med hjälp av tio regler som omfattar mänskliga 
rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruption.46  Det finns även standarder 
specifika för en särskild bransch, där Fairtrade och KRAV är exempel på 
miljömärkningar som förekommer i café- och restaurangbranschen. KRAVs vision är 
att all produktion av livsmedel ska vara ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar.47 
 
Gunilla Hadders och Karin Henriksson, civilekonomer och partners av ett 
konsultföretag med inriktning på hållbarhetsfrågor, är av åsikten att många svenska 
företag saknar rättssäkra system för whistleblowing, alltså att en anställd ges 
möjligheter att rapportera då man upplever att något sköts oriktigt och för att avslöja 
missförhållanden på sin arbetsplats.48 Vi hävdar att det är ett system som kan påverka 
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applicerandet av CSR även internt i en verksamhet då anställda ges lagstadgad rätt att 
alarmera då något inte står rätt till. 
 
Trots att dessa standarder inte är lagliga i juridisk bemärkelse, ser vi positivt på 
uppkomsterna av dem då vi tror att de gör gott för hållbarhetsarbetet i samhället. 
Företagens möjligheter att idag inte anpassa sin verksamhet efter de formellt sett 
“frivilliga reglerna” är i praktiken små.49 
 
2.6.6 Miljömässigt 
Gällande miljön refererar vi i detta sammanhang till de omständigheter som påverkat 
klimatet och dess globala förändringar såsom utsläpp, förorening och försurning.50 
Dessa omständigheter har påverkat uppkomsten och utformningen av de CSR-
standarder företag och organisationer tar hänsyn till.51 Svenskt Näringsliv menar att 
kraven gällande miljön ökar på företagen och att miljöfrågorna har stor betydelse för 
handelsföretagen. Den medlemsdrivna organisationen Svensk Handel menar att de, 
med hjälp av politiker och myndigheter, försöker påverka svensk och europeisk 
miljölagstiftning, detta för att ta fram enkla och effektiva regler gällande bland annat 
farliga kemikalier, producentansvar (gällande t.ex. förpackningar, elektroniska varor, 
avgifter och rapportering), hantering av farligt avfall, samt miljömärkningar som 
Svanen.52 
 
Miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999 är enligt Naturvårdsverket “en 
samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling” och har 
förenat det som tidigare var sexton lagar till en. Balken har som avsikt att skydda 
miljön och dess syfte är att främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande 
generationer.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
!
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3. Teori  
I detta avsnitt redogör vi för de teorier som vi menar kan förklara förekomsten och 
applicerandet av CSR. Dessa teorier sätter premisserna för fortsatt analys då avsikten är att 
ta reda på hur Condeco kommunicerar sin CSR-profil. Med utgångpunkt i att CSR är en 
socialt konstruerad företeelse, beskriver vi hur begreppet är applicerbart för företag och 
påverkar intressenter. Avsnittet avslutas med ett sammandrag av tidigare forskning som 
varit relevanta för denna studie.  
 
 
3.1 Socialkonstruktionism 
Med socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt i denna studie skapar vi 
förståelse för de relationer som ligger till grund för framväxten av CSR. Vi menar att 
CSR är en social konstruktion som formats av föränderliga intressen och värderingar 
hos intressenter och aktörer. För att tydliggöra och få stöd i vår tes fokuserar vi på 
socialkonstruktionismens första våg där Peter Berger och Thomas Luckmann har en 
central roll. De menar att verkligheten är socialt konstruerad och att all vår kunskap är 
förknippad med dessa konstruktioner. 54  Vår kunskap uppkommer därför genom 
ideologiska, intresse- eller maktberoende processer och är inte helt igenom rationell 
och objektiv.55 
 
Berger och Luckmann grundade sin socialkonstruktionism på Durkheim och Webers 
två motsatta ståndpunkter där Durkheim hävdade att sociala fakta måste betraktas 
som “ting”, medan Weber ansåg att det subjektiva meningsinnehållet i sociala 
handlingar var det centrala. Berger och Luckmann ville förena dessa ståndpunkter 
mellan objektiva makroförhållanden och subjektiva mikroförhållanden och lösningen 
blev att betona individen.56 Författarnas sätt att se på världen kan liknas sättet vi ser på 
CSR då vi hävdar att mötet mellan makro- och mikroperspektivet, alltså mötet mellan 
globalisering och individ, med fokus på individens intresse, är det som format 
begreppet till vad det är idag. Därefter menar vi att en slags institutionalisering av 
CSR skett då det blivit normaliserat, och till och med ett krav från allmänheten på 
hur verksamheter ska bedrivas. Institutionaliseringar, det vill säga fasta tanke- eller 
handlingsmönster, skapas efter att vanor, rutiner och kategoriindelningar sprids 
mellan olika aktörer i ett samhälle. Berger och Luckmann kallar detta för 
habitualiseringar och typifieringar.57 Vanor och rutiner skapas i sin tur av vårt och 
andra människors handlande i de sociala relationer som vi befinner oss i. 
Institutionaliseringarna kan alltså skilja sig från kultur till kultur, precis som CSR-
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arbetet skiljer sig från kultur till kultur och överförs även i tiden mellan generationer. 
På så sätt uppstår det traditioner då erfarenheter och kunskap lagras hos och mellan 
individer, där institutioner som från början skapats av människans beteendemönster 
såsom exempelvis skolor, hälsovård, religion eller familj efter hand börjar uppfattas 
som något externt, objektivt och givet. Endast genom mänskliga levnadssätt kan en 
institution existera och komma till liv.58 Med denna beskrivning skapar vi förståelse 
för vår tolkning att CSR är en social konstruktion. Vidare ser vi normaliseringen av 
CSR som en bidragande faktor till förekomsten av “nya” trender så som “gröna” 
caféer.  
 
 
3.2 Carrolls fyrdimentionella CSR-pyramid 
Archie B. Carroll är professor i företagsledning och upphovsman till den 
fyrdimensionella CSR-pyramiden – ett definitionsverktyg för CSR. Carroll har haft 
stort inflytande på CSR då han undervisar och forskar i ämnen som bland andra 
företag och samhälle, strategisk företagsledning, affärsetik, företags sociala 
prestationer och global hantering av intressenter.59 Med hjälp av Carrolls definition 
kan vi förstå CSR som begrepp och skapa oss en uppfattning om Condecos CSR-
kommunikation då den fyrdimensionella pyramiden bidrar med förståelse för företags 
och intressenters förhållningssätt till CSR. Som nämnt i PESTLE-analysen finns det 
olika bakomliggande faktorer som ligger till grund för uppkomsten av CSR. 
Ytterligare en sådan faktor är den kritik riktad mot företag som lett till ökad oro för 
den sociala miljön och därmed skapat ett nytt socialt kontrakt. 60  Detta sociala 
kontrakt ser vi som en bidragande orsak till att företag allt oftare inkluderar CSR i sin 
verksamhet genom olika nivåer av engagemang. Vi menar att “gröna” caféer är 
exempel på företag som tar detta engagemang ett steg längre med en verksamhet, helt 
eller delvis, baserad på ett etiskt och ansvarsfullt ställningstagande.  
 
“The idea of social responsibility […] requires the individual to consider his [or her] acts in 
terms of the whole social system, and holds him [or her] responsible for the effects of his [or 
her] acts anywhere in that system”.61  
 
CSR-begreppet har utvecklats från konceptet om företagsansvar i USA med dess 
ursprungliga tankesätt att samhället hade makten att avgöra vad som behövdes på 
marknaden. Tankesättet om att företag enbart skulle vara av ekonomisk karaktär 
ändrades då lagar angående företagsuppförande började träda i kraft.62 Idag sträcker 
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sig CSR bortom att enbart följa lagen.63  Carrolls fyrdimensionella CSR-pyramid 
speglar vilka olika typer av socialt ansvar företag har som tillsammans utgör företagets 
totala CSR-arbete.64 

        
 
De olika dimensionerna kan fungera fullständigt först då de ingår i ett dynamiskt 
samspel och tillsammans illustrerar de det totala ansvarstagande som företag är 
sammansatt av.65 Den ekonomiska dimensionen belyser betydelsen för företag att 
producera varor och tjänster som samhället vill ha, till skäliga priser, medan den 
juridiska representerar ansvaret gentemot samhället att följa lagstiftningen.66  Den 
tredje, etiska dimensionen illustrerar att lagen är viktig men inte tillräcklig. Etiskt 
ansvar gestaltar de normer, standarder och förväntningar som speglar tron på vad 
konsumenter, anställda, intressenter och samhälle betraktar som rättvist.67 Den fjärde 
och sista dimensionen är filantropiskt ansvar och handlar om nuvarande 
förväntningar, eller kanske snarare förhoppningar, från samhället. Aktiviteter så som 
företagsdonationer, volontärarbete och donationer av varor och tjänster är exempel på 
sådana förväntningar. Dessa aktiviteter är alltså varken lagligt krävda eller etiskt 
förväntade utan helt frivilliga. Skillnaden mellan etiskt och filantropiskt ansvar är att 
om ett företag inte skulle utföra filantropiska aktiviteter skulle samhället ändå inte 
betrakta företaget som oetiskt.68 
 
3.2.1 Intressentsynsätt  
Många individer och grupper kan betraktas som intressenter eller stakeholders i dagens 
konkurrenskraftiga och globala företagsmiljö, men mer specifikt betraktas intressenter 
som de som har ett legitimt intresse eller anspråk på företagets verksamhet. De mest 
påtagliga är kunder, aktieägare och anställda men även konkurrenter, leverantörer, 
specifika intressegrupper, media och samhället som helhet räknas som intressenter.69 
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För att svara på forskningsfråga nummer två i denna studie krävs förståelse för hur ett 
företags intressenter, vilket i vårt fall utgörs av Condecos kunder, ser på CSR. 
Intressentsynsättet utgör en viktig del i vår undersökning då vi anser att intressenterna 
sätter standarden för CSR trots att det är företagen som utövar det. Intressenterna har 
nämligen en avgörande betydelse för konstruktionen av Carrolls fyr-dimensionella 
pyramid då den belyser vilka förväntningar de har på företag. Både den ekonomiska 
och juridiska dimensionen kräver intressenterna att företag följer medan den etiska 
dimensionen förväntas följas. Den filantropiska dimensionen är istället önskad av 
intressenterna för företagen att följa. 70  Pyramidens olika dimensioner är även 
uppbyggda utifrån hur olika intressentgrupper påverkas av dem.71 De ekonomiska 
ansvaren påverkar först och främst ägare och anställda eftersom de är beroende av att 
företaget är ekonomisk framgångsrikt. De juridiska ansvaren ligger främst på 
företagets ägare, men i dagens samhälle är det snarare dess anställda och konsumenter 
som står för detta ansvar då det ofta är denna grupp som påverkas och därmed 
anmäler när något inte går rätt till. När det kommer till de etiska ansvaren så påverkas 
alla intressegrupper, främst anställda och konsumenter. Det filantropiska ansvaret 
påverkar hela samhället som helhet, men även anställda då det har en inverkan på dess 
moral.72 
 
Intressentsynsättet gör det möjligt för oss att förstå och analysera kundernas 
beteenden då de väljer att fika på Condeco. Framförallt kan vi få bredare kunskap som 
berör anledningen till varför de väljer ett “grönt” café före ett “vanligt” café.  
 
 
3.3 För- och nackdelar med CSR-arbete 
Det finns en rad argument som talar för varför företag bör arbeta med CSR, dock 
finns det forskare som lyfter fram nackdelar med detta. Avsikten är att lyfta fram båda 
synsätt för att skapa objektivitet och ge chans att se på begreppet ur flera perspektiv. 
På så sätt präglas inte denna studie enbart av subjektivitet utan att utrymme ges för 
egna tolkningar och reflektioner.  
 
Ett argument att arbeta med CSR är att eftersom företagen delvis står som ansvariga 
för många av dagens sociala problem måste företagsledningen driva sin 
affärsverksamhet så att dessa problem löses, eller åtminstone förbättras.73  Företag 
måste även ta hänsyn till samhällets förväntningar på lång sikt för att kunna fortsätta 
verka på sättet de gör nu och undvika en mer restriktiv företagskultur. Detta kan visa 
sig i form av exempelvis statliga regleringar eller alternativa ekonomiska system för 
produktion och distribution av varor och tjänster. Det bör därför ligga i företagens 
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långsiktiga egenintresse att vara socialt ansvarstagande, för större frihet att kunna 
fortsätta fatta sina egna beslut.74 Ett annat argument är att CSR ger företag möjlighet 
att lösa sociala problem såsom rättvisa arbetsplatser, erbjuda säkra produkter och 
engagera till ärlig annonsering samt bidra till förebyggande av dessa problem för att 
inte behöva agera då de redan uppstått, vilket är både mer praktiskt och lönsamt.75 
 
Det finns emellertid forskare som anser att socialt ansvar inte hör företag till och 
hävdar att företag inte är utrustade för att kunna hantera dessa typer av sociala frågor 
då företagsledare är inriktade på ekonomi och verksamheter.76 Om företag skulle ta på 
sig att hantera sociala frågor skulle detta dessutom försvaga företagens primära syfte, 
nämligen att maximera vinsten för dess ägare och aktieägare.77 Forskare argumenterar 
att företag är till för att tjäna så mycket pengar som möjligt men med hänsyn till de 
lagar och etiska seder som finns i samhället. Med andra ord hävdar de alltså att 
filantropi inte har med företagsamhet att göra. Motståndare till CSR menar dessutom 
att företag redan har så mycket makt i samhället att det inte finns någon anledning att 
ge dem chansen att utöva ytterligare makt.78 
 
 
3.4 Tidigare forskning  
Relevant för vår studie är att sätta den i relation till forskning som redan bedrivits. 
Forskning med CSR som utgångspunkt finns det väldigt mycket av och vi finner det 
därför desto mer väsentligt att lyfta fram vår studie gentemot befintligt material. Dels 
för att påvisa hur vi kan bidra till forskningen men också för att rama in det område vi 
tittar närmre på. Vi har läst ett stort antal artiklar och av de valt ut de tre vi finner 
mest relevanta och som fungerat som inspiration för vår studie. Dessa artiklar berör 
det etiska beslutsfattandet i ett explicit Fairtrade-företag, hur CSR-arbetet i ett 
företag kan påverka de anställda samt hur företag på olika sätt skapar mening av 
CSR-begreppet. Samtliga tre artiklar är nära relaterade till vår studie men vi finner ett 
utrymme att undersöka hur CSR-kommunikationen framställs i ett specifikt företag 
och om företagets budskap påverkar kunderna.  
 
“Ethical decision making in Fair Trade companies” 
Artikeln från år 2003, skriven av Iain A. David och Andrew Crane, studenter från 
Nottingham Business School och Cardiff University, handlar om etiskt 
beslutsfattande i Fairtrade-företag. Författarna menar att området är viktigt att utreda 
då Fairtrade-företag inte endast har det etiska uppdraget att hjälpa odlare ut ur 
fattigdom, utan även tenderar att bli uppfattade och ofta marknadsförda utifrån att ha 
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en etisk image. Då författarna anser att det, trots stor mängd forskning inom området, 
fattas undersökningar inom organisationer med denna typ av explicit etisk bild, 
försöker de genom att titta närmre på ett brittiskt exempel av ett kommersiellt 
Fairtrade-företag ge en rikare och mer upplyst bild av den moraliska aspekten i denna 
typ av företag.  
 
Författarna har applicerat Thompsons modell i ett försök att få en kontextuell 
förståelse, rotad i etnografin. Deras resultat antyder att företags Fairtrade-uppdrag 
ofta upplevs som ett etiskt påstående som används för att rättfärdiga potentiella, 
etiska, tvivelaktiga beslut. De har fått belägg för att den moraliska betydelsen aktivt 
kan formas och konstrueras av organisationsmedlemmarna, för att stödja olika och 
skiftande uppfattningar av vad som är ett moraliskt acceptabelt beslut för Fairtrade-
företag att fatta. Författarna tar upp orsaker till varför Fairtrade-handeln idag ser ut 
som den gör, där de ser den globala prisjakten, vilken i sin tur försummar hälso-, 
säkerhets- och välfärds-standarder som kärnan till problemet.  
 
“Connecting the Two Faces of CSR: Does Employee Volunteerism Improve 
Compliance?” 
I denna artikel, skriven av Susan M. Houghton, Joan T. A. Gabel och David W. 
Williams publicerad i Journal of Business Ethics år 2009, kan vi läsa om den 
potentiella koppling som finns mellan ett företags externa CSR-arbete och den 
interna efterlevnaden. Studien berör mer konkret huruvida de anställda på ett företag 
är mer benägna att delta med lagligt och etiskt grundat beteende när företaget satsar 
på CSR.  
 
Författarna har samlat in data från de 164 mest prestigefulla MBA-företagen (Master 
of Business Administration) i USA och funnit att många organisationer värdesätter 
att gå längre än att endast följa lagen. Dessa företag försöker uppmuntra sina 
medarbetare att nå en högre etisk nivå inom företaget och inte enbart följa 
regelverket. Lyckas företaget inte med att etablera både juridisk och etisk efterlevnad i 
sin arbetsstyrka, misslyckas man med att uppnå sina CSR-skyldigheter gentemot 
samhället.  
 
Trots att de interna och externa CSR-målen ofta går hand i hand så administreras de 
på olika sätt då det interna CSR-deltagandet hanteras av företagets jurister med fokus 
på riskhanteringsinsatser, medan marknadsavdelningen har det primära ansvaret för 
det externa CSR-arbetet. Det faktum att juridik och marknadsföring är två 
administrativt helt skilda områden väcker författarnas intresse att undersöka 
sambandet mellan satsningar på de olika områdena – exempelvis vad externa 
satsningar har för inverkan på de interna. För att undersöka detta har författarna 
analyserat en specifik CSR-satsning – arbetsgivarsponsrat volontärarbete. Analysen 
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visar att externa och interna beteenden kan vara sammanflätade och bör tas i 
beaktning vid CSR-arbetet. Detta ger stöd för ytterligare forskning angående 
förhållandet mellan ett företags externa CSR-satsningar och interna policys och 
överensstämmelser då författarna påpekar att de bakomliggande orsakerna är väldigt 
komplexa. 
 
“Corporate Social Responsibility: Balancing Between Thinking and Acting” 
Artikeln, skriven år 2005 av Jacqueline M. Cramer, Angela van Heijden and Jan 
Jonker, professorer och forskare vid Erasmus Centre för hållbar utveckling och 
ledarskap i Rotterdam, handlar om hur företag på olika sätt skapar mening av CSR-
begreppet. Studien baseras på empirisk forskning där arton holländska företag, vilka 
har arbetat med CSR under flera år, har intervjuats. Företagen studerades utifrån en 
socialkonstruktivistisk utgångspunkt där författarna ser på världen som socialt 
konstruerad.  
 
De hävdar att allt fler företag aktivt försöker definiera vad CSR innebär för sin 
specifika bransch samt hur begreppet kan omvandlas från idé till handling. Processen 
kallar författarna för meningsskapande – sense making, och i artikeln granskas 
utvecklingen av denna process samt vilka faktorer som påverkar den. För att skapa 
mening måste de generella CSR-begreppen skräddarsys med hjälp av “lokala” åtgärder 
och ett språk som passar den egna organisationen. Allt eftersom denna process 
utvecklas i företagen börjar involverade individer dela samma värderingar. Trots att ett 
generellt mönster i processen av meningsskapande kan urskiljas visar analysen att 
förhållningssättet till CSR varierar oerhört i de olika företagen.  
 
 
3.5 Sammanfattning teori 
Genom att lyfta fram socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt i denna 
studie kan vi å ena sidan definiera CSR som teori och få förståelse för relationen 
mellan samhället och CSR samt normaliseringen av denna företeelse. Vi hävdar att 
våra levnadssätt skapar nya attityder som med tiden upplevs som självklara och 
därigenom uppstår trender såsom “gröna” caféer. Med hjälp av Carroll kan vi å andra 
sidan definiera CSR som begrepp utifrån ett företagsperspektiv samt hur intressenterna 
påverkas och påverkar begreppet i ett kontinuerligt samband. För att generera 
subjektivitet i vår text och ge läsaren chans att skapa sina egna tolkningar skildrar vi 
även de för- och nackdelar med CSR som olika forskare lyfter fram. Sist gör avsnittet 
“tidigare forskning” det möjligt för oss att placera vår studie i förhållande till redan 
befintligt material.  
!
!
!
!
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4. Metod och material  
I detta avsnitt redogör vi för de val av metoder och material vi använt oss av för att kunna 
besvara forskningsfrågorna. Med metodtriangulering som metod kan vi se på vårt 
problemområde ur flera infallsvinklar vilka tillsammans bidrar till ett brett material. Vi 
använder oss av kritisk textanalys som analysmetod och avsnittet avslutas med en 
metoddiskussion.  
 
 
4.1 Val av metod och material 
Val av metod bestäms med hjälp av det empiriska material som krävs för att kunna 
slutföra studien, den fråga som ska besvaras samt vilken teori och olika antaganden vi 
som forskare besitter.79 I arbetet med insamling av material använder vi oss av en så 
kallad metodtriangulering vilken går ut på att kombinera olika metoder som 
behandlar samma ämne. 80  Metoderna vi valt i vår triangulering hjälper oss att 
analysera tre olika diskurser; observationer av caféerna, enkätundersökningar bland 
caféernas gäster samt textanalys av Condecos hem- och Facebooksida. Denna 
kombination menar vi ger mer djup i studien samtidigt som vi ökar förutsättningarna 
för att uppnå bredare kunskap och ett bättre resultat. Som metod i studien då vi 
analyserar vårt material har vi valt att genomföra en kritisk textanalys med inspiration 
från diskursteoretiska idéer för att förstå vad i samhället texten är ett uttryck för eller 
påverkar. 81  De diskursteoretiska idéerna kopplar vi till vår valda teori, 
socialkonstruktionism, vilken klargör vår syn på CSR som en social konstruktion. En 
diskurs utgörs av dels social aktion och interaktion i verkligheten, dels som en social 
konstruktion av verkligheten - en sorts kunskap.82  
 
4.1.1 Metodtriangulering 
Metodtriangulering härstammar i grunden från etnografin som intresserar sig för 
förståelse och att beskriva en social och kulturell scen. Triangulering går ut på att 
kunna ringa in ett visst fenomen med hjälp av olika slags metoder, och då med fördel 
en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. 83  Vi menar att vår 
kombination av observationer, enkätundersökningar och textanalys av webbsidor 
tillsammans bidrar till en bättre helhetsbild då de täcker upp olika områden i 
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79 Patrik Aspers. Etnografiska metoder. 1 uppl. Malmö: Liber AB. 2011:83 
80 Tobias Olsson. Medievardagen. En introduktion till kvalitativa studier. 1 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
2008:69 
81 Göran Ahrne & Peter Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 1 uppl. Malmö: Liber AB. 2011:149 
82 Anna Roosvall. Utrikesjournalistikens antropologi. Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar. 1 uppl. 
Edsbruk: Akademitryck. 2005:73 
83 Alvesson & Sköldberg. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 179 
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undersökningen. Varje metod har styrkor och svagheter och genom att använda flera 
metoder kan svagheter i den ena uppvägas av styrkor hos den andra.84 
 
4.1.1.1 Textanalys av webbsidor  
Vi ser textanalys av Condecos webbsida och Facebook-sida som värdefull då den 
innefattar företagets externa kommunikation. Denna analys bidrar till grundläggande 
information för att kunna svara på forskningsfrågan gällande hur Condeco framställer 
sig som ett “grönt” café då textanalysen främst söker svar på vad som påstås 
uttryckligen.85 Mer ingående undersöker vi de budskap och ståndpunkter Condeco 
utåt vill förmedla och skapa sin profilering utav. Det är genom denna textinformation 
vi som forskare kan skapa oss en uppfattning om hur företaget vill framställa sig själv 
för att sedan jämföra det med hur cafégästerna i sin tur uppfattar företaget. Med hjälp 
av textanalys av webbsidorna får vi bättre förståelse för hur och varför relationen 
mellan företag och kund ser ut som den gör.  
 
Textanalysen är lingvistisk, språkvetenskaplig och studerar hur ideologi med hjälp av 
olika former förmedlas inom kategorierna representationer av världen, konstitutioner 
av identitet och konstitutioner av relationer. Vi har undersökt både vad som sägs och 
inte sägs samt vad som tas för givet i texten som implicit antagande – common sense. 
Ett annat sätt att analysera kommunikativa händelser, såsom webbsidor, är att lyfta 
fram tematiskt signifikanta drag i ett textsjok. I analysen av de båda webbsidorna har vi 
urskilt tematiskt typiska ord och fraser från dessa enskilda texter och sedan satt i 
förhållande till varandra. På så sätt friläggs och koncentreras ideologier i texter.86 Med 
inspiration från diskursteoretiska idéer har syftet varit att se på hur texten är 
konstruerad och vi har därigenom kunnat urskilja i vilken ideologisk kontext texten 
förekommer, alltså på vilka sätt texten kan sägas vara en produkt av den kultur den 
förekommer i. Då texter i olika former förmedlar hur världen är konstruerad ser vi 
socialkonstruktionism som en betydelsefull utgångspunkt för vår analys. 
Socialkonstruktionismen understryker att all vår kunskap uppkommer genom 
ideologiska intresse- eller maktberoende processer.87 
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4.1.1.2 Observationer 
 
“I don’t give hardly any weight to what people say, but I try to triangulate what they’re 
saying with events”  

Goffman88 
 

Observation studerar praktik, vad människor gör, och då det enligt Heidegger är i 
praktiken som mening uppstår är observationer en metod att samla in relevant 
material för vår undersökning.89 Observationerna utgör en väsentlig del av vår studie 
då de bidrar till information som gör det möjligt att besvara våra två forskningsfrågor. 
Dels hur Condeco framställer sig som ett “grönt” café på plats, dels skapar vi genom 
observationer en första uppfattning angående kundernas respons gentemot caféet. 
Många gånger stärker observationer andra data genom metodtriangulering vilket i 
kombination med våra andra metoder förser oss med de fakta vi behöver för att 
besvara våra forskningsfrågor.90 Med hjälp av observationerna täcker vi upp eventuella 
gap i datainsamlingen – information som enkätundersökning och textanalys möjligtvis 
inte skulle ge oss. Då poängen är att se alla de intryck från observationen som en 
helhet kan forskaren förslagsvis först och främst studera de stora dragen varpå vi har 
valt att rama in vissa områden för vår observation.91 Områdena omfattar enligt Aspers 
förslag; vad vi ser, vad vi hör och vad vi känner.92 Mer ingående innefattar ”ser” de 
visuella intryck vi anser har betydelse för denna studie där inredning, bilder, skrifter 
och händelser inne på caféet valdes ut som studeringsobjekt. Under kategorin ”hör” 
har vi samlat kunders åsikter och interaktioner samt personalens bemötande och 
kunskaper vi hade möjlighet att uppfatta på plats. Vidare utgörs ”känner” av de 
helhetsintryck vi fick på vardera café i både positiv och negativ bemärkelse. Två och 
en halv timme ägnades per observationstillfälle och de utfördes på fem av Condecos 
sju caféer i Göteborg. Vi placerade oss på ett ställe i lokalen som försåg oss med god 
syn och ljudupptagning över entré, kassa och de bord där flest gäster var i omlopp. 
Anteckningarna som utfördes för hand resulterade i god förståelse vid senare 
transkribering. Vår ambition har varit att vara så opartiska som möjligt för ett mer 
riktigt och objektivt resultat. Samtidigt är vi medvetna om att faktorer såsom tidpunkt 
för de olika observationerna, caféets placering och storlek samt våra egna förförståelser 
kan ha påverkat resultatet.  
 
4.1.1.3 Enkätundersökningar 
Enkätundersökningar räknas, till skillnad från observationer, traditionellt sett som en 
kvantitativ metod men många gånger kan det vara en fördel att kombinera 
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kvantitativa och kvalitativa sätt att samla in data på då de förser undersökningen med 
olika sorters svar. 93  Med enkätundersökningarna får vi konkret återkoppling från 
kunderna som gör det möjligt för oss att svara på vår andra forskningsfråga; om 
Condecos budskap påverkar kundernas val av café. Om man vill undersöka en viss 
grupp människor, som finns samlade på ett visst ställe är det en god idé att uppsöka 
dem där och dela ut formuläret.94 Hundra enkäter delades ut för hand på fem av 
Condecos sju caféer, under olika tidpunkter på dagen. Gäster som gjort ett aktivt val 
att gå till just detta café är den grupp vi vill uttala oss om och utgör därför den totala 
populationen i vår undersökning. 95  Vi var närvarande vid undersökningarna och 
började med att klargöra syftet med enkäten. Det faktum att vi fanns till hands anser 
vi resulterade i högt deltagarantal, med endast två procents bortfall, samt snabba svar. 
De tillfrågade hade möjlighet att få direkt respons över oklarheter i formulären men vi 
ser inte vår närvaro som negativ då frågorna besvarades helt anonymt. Enkäten 
innehåller heller inte känsliga frågor som kunde ha gjort att de tillfrågade hellre hade 
svarat på den privat. Frågorna berör cafégästernas uppfattning om Condecos “gröna” 
profil, vilken den främsta orsaken var till varför de gick till just Condeco den dagen, 
samt hur tydlig de anser att Condecos CSR-kommunikation är. Med andra ord 
innehåller enkäten endast tre frågor som utformades utifrån Eliassons anvisningar för 
ett lyckat frågeformulär med välformulerade och korta frågor, ett vardagligt språk, 
utan negationer eller ledande frågor.96  Svarsalternativen i enkätundersökningen är 
fasta och formulerade i förväg, dock med möjlighet för respondenten att själv fylla i 
svar om de angivna alternativen inte skulle upplevas som lämpliga. Denna modell 
genererar svar lätta att sammanställa och analysera då vi avgränsat svaren utefter våra 
egna definitioner. 97  Av samma anledning kan emellertid denna utformning även 
missgynna undersökningen då respondenternas svar präglas av våra avgränsningar. För 
att ta del av enkätens utformning går den att finna bland bilagor. 
 
 
4.1.2 Kritisk textanalys  
Vi ser kritisk textanalys som relevant analysmetod för studien då vi kontextualiserar 
materialet vilket innebär att vi sätter texten i sitt sammanhang. 98  Med relevant 
litteratur har vi utformat ett antal frågor att förhålla oss till vid den kritiska 
textanalysen; 99  Hur är texten utformad? Vilka tematiskt typiska ord och fraser 
förekommer och upprepas? Vad sägs och vad är det som inte sägs? Vad tas för givet i 
texten som common sense? På vilka sätt kan texten sägas vara en produkt av den kultur 
den förekommer i? Hur gynnas eller missgynnas olika företeelser av det språkliga 
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uttrycket? Med dessa frågor kan vi bland annat lyfta fram hur Condeco använder sig 
av språket för att skildra sin “gröna” profil.  
 
I vår kritiska textanalys hämtar vi inspiration från diskursteoretiska idéer bland annat 
eftersom kontextualisering även är ett centralt begrepp inom diskursanalysen. Diskurs 
kan utgöras av ett abstrakt begrepp och definieras av en specifik utgångspunkt – point of 
view.100 Då vi ser CSR som ett socialt konstruerat fenomen som har tillkommit och 
anpassats efter samhällets normer, ser vi att CSR går att tolka som en diskurs. 
Diskurser kan ses som talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som 
är socialt och kulturellt accepterat som “sant”, “trovärdigt”, “förnuftigt” och så 
vidare.101  I vår undersökning finner vi flera sorters diskurser; CSR som begrepp, 
Condecos hem- och Facebook-sida, observationer av caféerna samt 
enkätundersökningar. Dessa texter är strukturerade och tack vare dessa strukturer blir 
det möjligt att skapa en social mening. Vidare finns inte meningen i texten utan den 
konstrueras genom tolkningsprocesser. Ett krav för att skapa en relation mellan text 
och läsare är därför kognitionen, dvs. förståelse och uppfattande av text, vilket i sin tur 
avgör läsarens skapande av mening.102 Vad som även påverkar kognitionen och på 
vilket sätt läsaren tar till sig texten är dess individuella och privata tolkningar. 
Tolkningen sker utifrån de kognitiva och kulturella scheman texten är skapad och blir 
läst i. Förståelse måste finnas annars brister kommunikationen och meningsskapandet 
i relationen mellan sändare (producent) och mottagare (läsare). 103  Ur ett 
ideologikritiskt perspektiv kan man fråga sig på vilka sätt texten kan sägas vara en 
produkt av den kultur den förekommer i.  
 
“How is the text designed, why is it designed in this way and how else could it have been 
designed?”  

    Fairclough104 
 
4.1.3 Metoddiskussion 
Metodtrianguleringen av observationer, enkätundersökningar samt analys av 
webbsidor ger oss en informationsrik bild av hur vårt studerade fält ser ut. Dock var 
tanken från början att genomföra kvalitativa intervjuer istället för 
enkätundersökningar. Detta menar vi skulle ha gett oss en god, både intern och 
extern, insikt i företagets koncept. Då vi presenterade vår idé och frågade Condecos 
ledning om intervjutillfällen fick vi dock avslag och vår forskning mötte sin första och 
största motgång. Omstrukturering ledde till att intervjuerna ersattes med 
enkätundersökningar samt att vår forskningsfråga fick en helt ny infallsvinkel. 
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Enkätundersökningarna har gett oss värdefull respons som istället bidragit till att vi 
kan förankra vår forskning till ett kundperspektiv.  
 
Vi anser oss ha valt de bäst lämpade metoderna för denna studie där kombinationen 
av metodtriangulering och kritisk textanalys har gett oss flera goda infallsvinklar på 
problemområdet. En del justeringar i våra metoder kunde emellertid bringat mer djup 
i studien där verbal interaktion med personalen under våra observationer hade kunnat 
bidra till fler nyanser och en bättre intern förståelse för företaget. 
Enkätundersökningarna kunde även ha delats ut till fler gäster samt innefattat fler 
frågor för en än bättre insikt och för större möjlighet att dra slutsatser.    
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5. Resultat och analys 
I analysdelen presenterar vi de resultat vi fått fram från det empiriska materialet, vilka vi 
vidare analyserar med hjälp av kritisk textanalys. Som Aspers förespråkar vill vi inte låta 
teorin styra studien “ända ner i botten”, där empirin inte får utrymme att ge en nyanserad 
bild av forskningsområdet.105 Istället vill vi som kvalitativa forskare att teorin ska fungera 
som en vägledning och ramverk för den studie som bedrivs.106 Avslutningsvis sammanfattar 
vi analysen genom att presentera de resultat vi kommit fram till i denna studie.   
 
 
5.1 Hemsidan 
Vi upplever att mer eller mindre hela Condecos hemsida har en genomgående CSR-
prägel och vi får genast ta del av en mängd CSR-budskap på förstasidan.107 Det första 
vi ser är en stor text med frågan “Blir det något över?” följt av en förklaring där 
Condeco uppmanar sina gäster att skänka fem kronor per fika. I samarbete med 
Stadsmissionen Göteborg skänker Condeco dessa pengar till utsatta barn, unga och 
familjer i Göteborg. På hemsidan presenteras även ett koncept de kallar “Green 
Monday”, vilket innebär att måndagar på Condeco är helt vegetariska med fokus på 
“gröna” rätter på menyn. Med detta koncept är syftet att visa att det går att minska 
matens miljöpåverkan genom att utesluta kött. Något vi mer lägger märke till är “a 
fair taste by Condeco”, vilket är ett annat av Condecos koncept som bygger på att öka 
andelen ekologiska och Fairtrade-certifierade produkter i sitt sortiment. 
 
“Valet att börja med Fairtrade-märkt kaffe var enkelt. För oss räckte argumentet ‘att barnen 
får gå i skola’”.108 
 
Detta argument finner vi är en i högsta grad kortfattad grund för motivet till 
användningen. Kopplingen mellan Fairtrade-certifierat kaffe och “att barnen får gå i 
skola” lämnar oss som besökare på hemsidan frågande. Att Condecos kaffe är 
Fairtrade-märkt och ekologiskt är något som upprepas vid flertalet tillfällen på 
hemsidan och vi finner därför detta engagemang som en av caféets mest framstående. 
Trots denna information upplever vi satsningen som deskriptiv då det inte ges någon 
vidare förklaring eller målsättning med engagemanget. Om det är så att Condeco är 
engagerade i en specifik fråga, exempelvis barnens rätt att gå i skolan, blir vi 
konfunderade över att ändamålet med engagemanget inte kommuniceras tydligare.  
Vi som läsare tvingas till egna tolkningar och vi undrar om den text som utelämnas 
gör detta för att vi endast ska få ta del av utvalda aspekter, eller om det är så att det tas 
för givet att samhället ska förstå innebörden av dessa satsningar. Med stöd i 
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PESTLE-analysens bakomliggande orsaker till CSR och de kopplingar vi gör med 
socialkonstruktionismen menar vi att detta förgivettagande är en del av en allmän 
diskurs i samhället där ord som Fairtrade och ekologiskt automatiskt förknippas med 
något positivt. Med denna typ av frivilliga engagemang i sin verksamhet uppnår 
Condeco Carrolls filantropiska aspekter i CSR-pyramiden, vilka är önskade av 
intressenter för företag att följa.109 Det faktum att filantropiska satsningar är helt 
frivilliga ser vi som orsak till Condecos brist på genomsyrade CSR-satsningar i sin 
verksamhet. Hemsidan saknar affärsplan, vision, målsättningar, policys etc., vilket vi 
hävdar gör att kunder inte ställer samma krav på vad CSR-arbetet resulterar i, till 
skillnad från de krav som ställs på verksamheter med tydliga mål och visioner. 
Exempel på två sådana verksamheter i samma bransch är Barista Fair Trade coffee110 
och Way Cup111 i Göteborg, som båda har dokumenterade mål och visioner på sina 
hemsidor. Följande vision framgår tydligt på Barista Fair Trade coffee’s hemsida: 
 
“Vår dröm är att en dag kunna stryka “Fair Trade” ur namnet för att inget annat finns på 
marknaden.”112 
         
Istället använder Condeco sig av en mängd värdeladdade ord som vi drar slutsatsen att 
de vill förmedla en specifik känsla och identifiera sitt företag med. Immateriella 
värden som kopplar produkten och organisationen till något som kunder upplever som 
positiva värden blir viktiga konkurrensfördelar. 113  Vi ser en tydlig röd tråd på 
hemsidan med immateriella värden i form av paroller vilka upprepas vid flertalet 
tillfällen såsom “Svensk kyckling”, “fina råvaror”, “hemlagat”, “ekologiskt”, 
“Fairtrade”, “bra kvalité” och “vegetariskt”. Dessa metaforer bidrar till förståelse för 
Condecos “gröna” profil, men förutsätter att läsaren förknippar orden med något 
positivt samt kräver att läsaren förstår i vilken kontext de existerar. Definitionen på 
exempelvis “fina råvaror” menar vi är högst relativ där läsarens individuella förståelser 
och privata erfarenheter leder till meningsskapande.114 Dessa förgivettaganden ser vi 
en koppling till socialkonstruktionismens habitualiseringar och typifieringar som 
tidigare nämnt innebär att fasta tanke- eller handlingsmönster skapas efter att vanor, 
rutiner och kategoriindelningar sprids mellan olika aktörer i olika samhällen.115 Vår 
aspekt styrker vi med hjälp av Deetz som menar att språket är en del av produktionen 
av de ting som vi behandlar som självklara och naturliga i samhället.116 Vi finner att 
förståelsen av många uttryck i texten tas för givet som sunt förnuft då Condeco bland 
annat uttrycker att kycklingen de serverar kommer från svenska gårdar. Som svensk är 
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det för oss självklart att svenska råvaror produceras under goda förhållanden och 
innehar god kvalité, trots att vi inte vet var produktionen sker eller under vilka 
omständigheter. Vi menar att Condecos val av paroller grundar sig i förgivettagna 
förförståelser och av föränderliga intressen som existerar i samhället, i detta fall det 
ökade intresset för miljö- och hållbarhet. 
 
Som ovan nämnt finner vi Condecos koncept tämligen tvetydigt, mycket på grund av 
bristande information om caféets mål och visioner. Avsaknad av vision gör det svårt 
för ledningen att engagera och motivera de anställda då visionen utgör ramen för 
utformningen av affärsidé, mål och strategi.117 Något som förstärker denna tvetydighet 
är anställningsannonser på hemsidan i vilka vi kan urskilja ett språkligt uttryck som 
missgynnar förmedlingen av ett “grönt” koncept. De främsta önskemålen och kraven 
är att de potentiella medarbetarna ska vara sociala, serviceinriktade och gärna ha 
tidigare erfarenhet från cafébranschen. Det faktum att Condeco inte har önskemål 
gällande erfarenhet av Fairtrade-handel eller att framtida anställda åtminstone ska ha 
ett intresse av hållbarhetsfrågor förvånar oss. En förutsättning som krävs för att införa 
ett framgångsrikt koncept i verksamheten, likt CSR, är medarbetarnas engagemang 
då det ofta är de som bär huvudansvaret för att förverkliga det etiskt ansvarfulla 
företaget.118 Vi menar att personalen trots allt är företagets förlängda arm och dess 
förmedlande av företagets ståndpunkter och budskap kan skapa ökad trovärdighet 
gentemot kund och bidra till ett bättre helhetskoncept.  
 
 
5.2 Facebook 
Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen menar vi att människors handlande i de 
sociala relationer de befinner sig i skapar vanor, rutiner och kulturer. Dessa överförs i 
tiden mellan generationer och gör att nya traditioner uppstår.119 Ett exempel på sådan 
tradition är användandet av internet varigenom sociala nätverk uppstått. Cirka sjuttio 
procent av allmänheten använder sig av internet där Facebook utgör det största sociala 
nätverket, och då användningen av Facebook ökar i Sverige ser vi Condecos 
användande av sociala medier som en produkt av den kultur vi lever i. 120  Internet 
beskrivs som ett viktigt område att umgås på för många, framför allt unga människor, 
men trots det har informationssökning varit det största användningsområdet genom 
åren.121  Dock ser vi Condecos Facebook-profil som en kombination av dessa två 
områden; de uppdaterar sidan med information om cafékedjan och fyller inte enbart 
ett socialt och underhållande syfte.122 På grund av detta ser vi Condecos Facebook-
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sida som ett givande fält att analysera. Analysen hjälper oss att identifiera relationer – 
kundernas relation till Condeco, på en viss tid och plats vilket kan bidra till bredare 
förståelse av social struktur.123 På Facebook-sidan kan vi få värdefulla inblickar i den 
kommunikation som sker mellan caféet och dess kunder, och för att göra en 
begränsning i vår analys har vi tittat närmre på de inlägg som skapats de senaste sex 
månaderna.  
 
Sidan uppdateras frekvent med inlägg från Condeco och det sker en 
tvåvägskommunikation mellan caféet och dess kunder då kunder ofta “gillar” och 
återkopplar till det berörda inlägget. Sociala medier kännetecknas av den enskilda 
människans möjlighet att skapa kontakter och kommunicera med varandra, men är 
även en plats där företag kan kommunicera med sina kunder.124 Dock finns ingen 
möjlighet att som besökare på sidan själv skapa ett inlägg, vilket gör att cafékedjan i 
viss mån sätter prägel för vad som ska sägas och inte sägas eftersom de oftast får 
respons angående det ämne som publicerats. Vi anser att detta kan utelämna övriga, 
värdefulla åsikter och funderingar från besökare och hävdar att en bättre interaktion 
med ett helt öppet kommentarsfält skulle vara att föredra då det blir enklare för 
allmänheten att komma med spontana åsikter.  
 
På Facebook-sidan har Condeco störst chans att nå ut till en yngre målgrupp då de 
som i störst utsträckning använder sig av internet är unga.125 Detta märks tydligt på 
sättet cafékedjan kommunicerar och uttrycker sig på Facebook då språket över lag är 
modernt och “ungt” med ord som “pop-up butik”, “to die for” och “finlir”. Till 
skillnad från det intryck vi fick vid observationerna, där vi kunde urskilja en bredare 
målgrupp, är Condecos Facebook-sida betydligt mer inriktad på den yngre 
generationen.  
 
Då Condecos inlägg främst består av marknadsföring av kedjans caféer i form av 
erbjudanden och nyheter, kan vi tolka dessa texter som tydliga CSR-budskap. 
Exempel på dessa är då de påpekar att de ska delta i “Fairtrade challenge”, deras 
samarbete med Stadsmissionen och hur mycket pengar det inbringat samt då de 
förespråkar en ny välgörenhetsbutik i Göteborg.  
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Utdrag ur Condecos Facebook-sida.126 

 
Flera av de värdeord som går att ta del av på Condecos hemsida såsom “hemlagat”, 
“Fairtrade”, “vegetariskt” och “Green Monday” upprepas även på deras Facebook-sida. 
Likt hemsidan finner vi en tendens att Condeco förutsätter att dessa uttryck tas för 
givet som något positivt. Detta visar sig till exempel då Condeco marknadsför sin 
helgfrukost med “hemrostad müsli”. Här krävs en förståelse och association hos 
läsaren för att uttrycket ska fylla en mening, då ordet ”hem” används för att skapa en 
specifik känsla. Vi ställer oss dock frågande till Condecos trovärdighet då müslin är 
tillagad på ett bageri, inte i ett hem som de vill ge intrycket av, och vad är det som gör 
att “hemrostad” skulle vara något utöver det vanliga? Är Condeco så unika med 
“hembakat” som de vill utge sig för att vara? Vid jämförelse med cafékedjor som 
Barista Fair Trade coffee, Way Cup, Le Pain Francais och Espresso House visar det 
sig att flera av dem har ett eget bageri, både caféer som likt Condeco har en “grön” 
inriktning, men även caféer som inte har det. Ett exempel är Espresso House då 
följande går att finna på deras hemsida:  
 
“Allt bröd och bakverk som serveras på Espresso House bakas i vårt eget bageri. [...] Målet 
för vårt bageri är att erbjuda världens bästa bröd och bakverk till att [sic] våra gäster så att 
deras kaffeupplevelse blir världens bästa”.127 
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Denna jämförelse visar att Condecos val av värdeord inte alltid är så unika som de vid 
första anblick antyder. Som café med “grön” profilering menar vi att det krävs mer än 
värdeladdade ord för att lyckas med sin kommunikation och skapa förståelse för sin 
ståndpunkt samt för att utmärka sig på marknaden. 
 
 
5.3 Observationer  
Observationerna har genomförts med hjälp av tre underkategorier för att lättare ringa 
in de områden vi anser varit viktigast att studera; “ser”, “hör” och “känner”.128 Dessa 
anser vi viktiga då praktik och visuella intryck skapar mening i orden och genom att 
studera de enskilda händelserna kan vi förstå helheten. 129 
 
“Om man har tillgång till människor som man kan observera och intervjua, varför ska man 
då nöja sig med exempelvis textmaterial?” 130 
 
5.3.1 Ser 
Samtliga av Condecos caféer är interiörmässigt uppbyggda på samma sätt med 
tegelväggar, rustika trämöbler i jordnära färger och lampor gjorda av kaffesäckar. 
Majoriteten av caféerna är prydda med en mängd växter i form av oliv- och citronträd. 
På Condecos hemsida kan vi ta del av att caféet jobbar utan målgrupp, att alla ska 
känna sig välkomna. Under observationerna kan vi bekräfta denna princip då 
besökarna är av varierade åldrar, ursprung och kön. Dock består majoriteten av 
personalen av kvinnor. Menyn, som ser nästintill likadan ut på alla av kedjans caféer, 
är handskriven med färgkritor där Condeco använder sig av ord som “Fairtrade”, 
“ekologiskt”, “hälsa”, “vegetariskt” och “Green Monday”. På väggarna finner vi stora 
ord uppsatta på rad där “mysa”, “plugga”, “vegan”, “happy” och “love” är några 
exempel av dem. Dessa ord är återkommande på varje café och vi hävdar att Condeco, 
genom att upprepa sig, försöker förstärka upplevelsen hos gästerna och sitt budskap av 
att vara ett “grönt” café. I våra observationsanteckningar finns dock områden som inte 
täcks upp av det som åskådats och därmed lämnas dessa områden fria för tolkning. 
Observationsanteckningarna präglas av utförliga beskrivningar av caféernas miljöer, 
budskap och information men på plats finner vi ingen beskrivning av företaget, en 
slogan eller antydan till inriktning i cafékedjans namn. Istället använder Condeco sig 
av värdeord som ett genomgående tema, både i caféerna och på sin hemsida, som utåt 
kund ersätter en redogörelse av företagets mål och visioner. Vi upplever inte att detta 
försök till att förmedla ett koncept når ända fram och anledningen kan vara att 
forskare å enda sidan menar att företag inte är utrustade att kunna hantera sociala 
frågor då de är specialiserade på ekonomi och företagsamhet.131 Å andra sidan har det 
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enligt Carroll uppstått påtryckningar gällande företags CSR-arbete, vilket har skapat 
en standardisering i implementerandet av CSR i verksamheter trots att de inte alltid 
har de rätta verktygen.132 Som en följd av dessa omständigheter menar vi att Condeco 
hamnat i ett slags “mittfåra” då vi kan se att de gjort ett aktivt val att till stor del 
basera sin verksamhet på CSR, samtidigt som vi upplever brister i kommunikationen 
av denna satsning. Vi ifrågasätter inte deras intressen och inriktningar, snarare hur 
tydligt dessa kommuniceras. 
 
5.3.2 Hör  
En utmärkande händelse som vi finner intressant att lyfta fram är ett samtal som 
utspelade sig intill oss under ett observationstillfälle. En gäst uttrycker sin besvikelse 
till sitt sällskap över att det under “Green Monday” enbart serveras vegetariska rätter, 
varpå sällskapet påpekar att det ändock finns kycklingsallad. Detta faktum förvånar 
oss eftersom Condeco är tydliga med att de vill bidra till en bättre miljö genom att 
vara helt vegetariska på måndagar. 
 
”På måndagar är vi helt vegetariska. [...] Vi tycker inte att det behöver kännas som en 
uppoffring att välja bort kött, vi vill visa att man kan laga supergod mat som är vegetarisk. 
Genom att äta vegetariskt kan man minska matens miljöpåverkan, samtidigt som man äter 
nyttigt och gott. [...] Var med oss och slå ett slag för en hållbar matkultur och en gladare 
jord!” 133 
        
Att de är inkonsekventa i uttalande och handling förstärker vår uppfattning gällande 
Condecos tvetydiga koncept och vi menar att detta påverkar företagets identitet. I 
detta sammanhang tolkar vi “Green Monday” som ett tillvägagångssätt i Condecos 
strävan att minska matens miljöpåverkan, men det blir lätt “tom retorik” som inte tas 
på allvar då denna idé inte följs upp av konsekvent handling. När det kommer till att 
implementera strategier och mål som går från ord till handling i en organisation är 
företagets kommunikationskompetens central.134 
 
5.3.3 Känner  
Vad vi ser i kombination med vad vi hör skapar en helhetskänsla av de intryck vi tagit 
del av under observationerna. Innan vi intog rollerna som observatörer var det ingen 
av oss som uppfattade caféets “gröna” profil, vilken blev tydligare då vi intog fältet 
som forskare. Condecos många men spridda budskap ser vi som rimlig orsak till att vi 
inte tar till oss hela konceptet på en gång. Som besökare tvingas vi dra våra egna 
slutsatser utifrån den knapphändiga information som finns att tillgå då Condeco inte 
själva sammanfattar det arbete som driver dem.   
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5.4 Enkätundersökning 
För att kunna svara på våra forskningsfrågor är enkätundersökningarna avgörande för 
denna studie eftersom de ger oss en inblick angående gästernas uppfattning om 
Condeco. Med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning kan vi analysera uppgifter 
som kan betecknas med siffror, såsom procentenheter, och dra vissa slutsatser om en 
stor grupp människor.135 Resultatet visar att 67 % av gästerna är medvetna om att 
cafékedjan är ett så kallat ”grönt” café.  
    

    
 
 
Anledningen till att gästerna besöker caféet har däremot inte med dess ”gröna” profil 
att göra då endast 3 % av respondenterna valde detta svarsalternativ. Istället är 
atmosfären (23 %), det faktum att det är ett bra ställe att studera eller arbeta från (23 
%) eller läget (18 %) de anledningar som lockar flest av caféets gäster.  
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Trots att majoriteten av respondenterna känner till caféets ”gröna” profil är resultatet 
kring hur de anser att caféet kommunicerar denna profil väldigt spritt. 12 % förstår 
fullt ut vad caféets koncept innebär och menar alltså att de kommunicerar detta 
väldigt tydligt. 35 % menar att konceptet är tydligt och 35 % menar att det är mindre 
tydligt, med endast en viss förståelse för konceptet. Övriga 18 % anser att caféet är 
otydligt med att kommunicera sitt ”gröna” koncept och förstår det alltså inte alls.  
 

Trots att 67 % av respondenterna alltså känner till caféets ”gröna” profil, är det fler 
som anser att konceptet är otydligt än väldigt tydligt. Baserat på ett flertal 
respondenters reflektioner från undersökningarna hävdar vi att detta kan ha att göra 
med flera faktorer, exempelvis det egna personliga intresset för miljö och 
hållbarhetsfrågor hos gästerna. En reflektion som upprepades bland respondenterna 
var nämligen att de inte hade något intresse av CSR och därför uppmärksammade de 
inte heller caféets satsningar. En annan anledning kan vara de utspridda budskap som 
sänds ut. Det finns ingen uttrycklig eller fast punkt som sammanfattar Condecos 
ståndpunkter på ett kort och koncist sätt, utan man får själv skapa sig en uppfattning 
om konceptet utifrån exempelvis den beskrivande texten på hemsidan, menyn på 
caféerna och feedbacken på Facebook.  
 
Som tidigare nämnt har konsumenter idag höga krav på företag att uttrycka sina 
etiska engagemang136 samtidigt som de har väldigt lite förtroende när det kommer till 
just företagens etik.137 Då undersökningarna genomfördes uttryckte en respondent sin 
oro över olika företags autenticitet när det kommer till deras CSR-arbete. Den 
svarande upplevde att många satsar på CSR för att locka konsumenter, inte 
nödvändigtvis för ett genuint arbete för en hållbar och rättvis miljö och att det därför 
blir svårt att avgöra vilka företag som är ärliga. Då ett socialt kontrakt mellan samhälle 
och företag skapats hävdar vi att respondentens tankesätt är ett resultat av hur CSR 
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används i vår kultur idag, där påtryckningar från samhället bidrar till att CSR allt 
oftare implementeras i företag.138 Som en följd av detta kan CSR blir ett sätt att 
konkurrera på och i takt med att CSR blir en standard och allt mer frångår att vara 
något frivilligt så anser vi att begreppet inte längre enbart är definierbart med hållbar 
utveckling, ökat miljötänk, rättvis handel o.s.v. CSR har snarare blivit ett sätt att driva 
sin verksamhet på. 
 
 
5.5 Sammanfattning resultat och analys 
Våra forskningsfrågor är som bekant utformade enligt nedan och avsikten är att återge 
konkreta svar på dessa frågor för att skapa tydlighet i detta avsnitt. 
 

• Hur framställer Condeco sig som ett “grönt” café?  
• Påverkar Condecos budskap kundernas val av café?  

 
Gällande Condecos sätt att framställa sig som ett “grönt” café finner vi att de lägger 
stor vikt vid att skapa en känsla hos sina kunder genom att använda sig av värdeord 
som kan associeras med goda värderingar, etiskt ställningstagande och rättvis handel. 
Dessa värdeord används i stor omfattning, både på caféerna och på Condecos hem- 
och Facebook-sida och fungerar som ett alternativ till att kommunicera sina faktiska 
mål och visioner som redogör vad Condeco stävar efter med sina satsningar samt vad 
de innebär och resulterar i. Detta ser vi som främsta anledning till att Condecos 
budskap inte påverkar kundernas val av café, vilket därmed svarar på vår andra 
forskningsfråga. Majoriteten av Condecos kunder som tog del av vår 
enkätundersökning är medvetna om caféets “gröna” profil men endast två procent av 
dem valde att gå till Condeco för att det är just ett “grönt” café. Hos kunderna finns 
det med andra ord en medvetenhet som dock inte påverkar deras val av café vilket vi 
tyder, utifrån enkätsvaren, kan bero på den otydliga kommunikation som kunderna 
upplever sänds ut.  
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6. Slutdiskussion 
I detta avsnitt lyfter vi fram de resultat som studien inbringat samt hur resultaten kan 
inspirera till vidare forskning.  
 
 
6.1 Resultat 
Vår främsta iakttagelse utifrån analysen av det empiriska materialet är att Condeco 
sänder ut väldigt många men också spridda CSR-budskap. Som gäst på caféet eller 
besökare på Condecos Facebook- eller hemsida finns det väldigt mycket information 
som kommunicerar miljöfrämjande och socialt ansvarstagande. Condeco saknar dock 
beskrivning av mål, visioner, affärsidé och avsikt med de satsningar de gör. Utifrån 
observationerna vi utfört kan vi konstatera att namnet Condeco inte direkt för 
tankarna till ett “grönt” café eftersom det inte finns någon slogan eller beskrivning 
som förklarar konceptet. Istället kan vi urskilja att de bygger sitt varumärke och 
kommunicerar sin “gröna” identitet med hjälp av värdeord. Genom att använda ord 
som talar om företaget och produkterna på rätt sätt kan ett starkt varumärke skapas, 
och det gäller då att vara det trogen i allt som görs, sägs och visas.139 Visserligen lyckas 
Condeco förmedla en viss känsla av hållbarhetstänk med hjälp av sina värdeord då de 
troget upprepas flera gånger i flera olika kanaler. Dock visar enkätundersökningarna 
att fler uppfattar Condecos koncept som otydligt än de som uppfattar konceptet 
väldigt tydligt, detta trots att 67 procent är medvetna om att Condeco är ett “grönt” 
café. Detta visar att det finns en medvetenhet kring Condecos “gröna” profilering men 
på grund av bristande information om vad de vill uppnå med sina ställningstaganden, 
menar vi skapar låga förväntningar vilket gör det enklare för Condeco att bedriva sin 
verksamhet. Ett annat exempel som kan bidra till en diffus bild av varumärket är då 
caféet inte är troget i fullföljandet av sitt koncept “Green Monday”. Det faktum att de 
serverar kyckling på en “helt vegetarisk” dag menar vi resulterar i skepsis gentemot 
caféet och dess avsikter samt påverkar kundernas förtroende. I en konkurrenskraftig 
marknad söker konsumenterna sig till företag med gott anseende och som de känner 
förtroende och respekt för.140 
 
Med tanke på hur Condeco uttrycker sig, vilka metaforer och förgivettaganden som 
görs i samband med värdeorden, drar vi slutsatsen att trender, intressen och 
medvetenheter som idag cirkulerar i samhället påverkar sättet Condeco uttrycker sig 
på. Vi uppfattar, utifrån de bakomliggande faktorerna i PESTLE-analysen, ett ökat 
intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor i Sverige då konsumenter idag är mer 
angelägna att företag ska uttrycka sina etiska ståndpunkter, vilket har format den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Bo Bergström. Effektiv visuell kommunikation. Om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 7 uppl. 
Stockholm: Carlssons Bokförlag. 2011:53 
140 Bergström. Effektiv visuell kommunikation. Om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur, 52!
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kultur vi lever i där ekologiskt och närproducerat värderas högt. 141  Därmed blir 
värdeord såsom “hembakat” och “svensk kyckling” relevanta metaforer i ett försök att 
utmärka sig på marknaden.  
 
Efter utförd studie har vi kommit fram till att Condeco verkar på alla nivåer av 
Carrolls fyrdimensionella CSR-pyramid. Eftersom både de ekonomiska och juridiska 
nivåerna är krävda av samhället förutsätter vi att dessa följs. Däremot kan vi 
konstatera att de etiska och filantropiska nivåerna, vilka är förväntade respektive 
önskade från samhället men frivilliga att följa, även uppnås. Valet att bland annat 
arbeta med Fairtrade-produkter menar vi visar på välvilja att ta ett etiskt ansvar. 
Condecos samarbete med Stadsmissionen Göteborg påvisar dessutom ett filantropiskt 
ställningstagande då detta är en välgörenhetssatsning. Med de satsningar Condeco gör 
ifrågasätter vi inte deras intressen, däremot hur tydligt de kommuniceras och vi menar 
att denna brist på tydlig kommunikation kan väcka tvivel om vilka avsikter Condeco 
har med sina CSR-satsningar. Vi hävdar att värdeorden de använder sig av är bra men 
de ersätter inte mål och visioner, utan kan snarare fungera som ett komplement. Som 
café med “grön” profilering menar vi att det krävs mer än värdeladdade ord för att 
lyckas med sin kommunikation och skapa förståelse för sin ståndpunkt samt för att 
utmärka sig på marknaden. 
 
Vår studie och dess resultat finner vi värdefull då den bringar större förståelse för hur 
ett företag med stark CSR-profil kommunicerar sina budskap samt hur den respons 
som kommunikationen frambringar ser ut. Denna kunskap öppnar upp för nya 
infallsvinklar och uppmuntrar till vidare studier inom samma område. Förslag på 
sådana studier presenteras nedan. 
 
 
6.2 Framtida forskning 
Vår ursprungliga tanke var från början att undersöka företagets interna CSR-
kommunikation gentemot den externa för att se om kommunikationen implementeras 
i alla led. Denna idé vill vi därför ge som förslag på vidare forskning inom samma 
område, då en sådan infallsvinkel skulle kunna bidra med intressanta aspekter gällande 
personalens eventuella roll i ett “grönt” cafés CSR-kommunikation. Då vi är av 
uppfattningen att personalen uppfyller en viktig funktion i förmedlandet av företagets 
ståndpunkter ser vi att en sådan studie skulle bidra med ytterligare perspektiv och 
fördjupning. Vidare ser vi även en intressant aspekt i att undersöka hur gästerna 
uppfattar Condecos värdeord, vilka de bygger mycket av sin externa kommunikation 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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klimatforandringen_156346.html 
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på. Här kan en omfattande jämförelse med andra “gröna” caféer genomföras för att se 
hur CSR-uttrycket skiljer sig och uppfattas inom branschen.  
 
Avslutningsvis har denna studie bringat nya insikter som förändrat vår syn på CSR då 
vi fortfarande är positivt inställda till begreppet men skeptiska till hur det i vissa fall 
används. Studien har gett oss inblick i tillämpandet av CSR som allt mer appliceras i 
verksamheter och som i många fall blivit en del av strategin och managementidén. 
Det är inte längre fråga om företag ska arbeta med socialt ansvarstagande och 
hållbarhetsfrågor, utan snarare hur. Denna utveckling ser vi positivt på men menar att 
i takt med att CSR allt mer standardiseras, genomsyras verksamheter allt mindre av 
genuina engagemang då ställningstagandet ofta grundar sig i påtryckningar från 
samhället. Dock är vi av åsikten att det finns företag som bedriver ett ärligt CSR-
arbete men för dessa företag blir kommunikationen av ställningstagandet desto 
viktigare.  
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