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SAMMANFATTNING 
Vi lever i en tid där allt fler företag insett vikten av att ta ansvar över vår planet och där 

ett ansvarstagande utöver det ekonomiska har blivit en naturlig del i deras arbete. 

Konsumenterna vill i större utsträckning göra medvetna val och efterfrågar mer 

information om hållbarhet från företag. Samtidigt är många företag oroliga över att bli 

anklagade att ha underliggande motiv för sin CSR-kommunikation. Denna svåra 

balansgång som företagen ställs inför har under de senaste åren varit ett populärt 

forskningsområde. Något som dock studerats mindre är huruvida ett företags ägarstruktur 

påverkar hur CSR-kommunikationen mottas. Familjeföretag har en ägarstruktur som kan 

påverka deras förutsättningar att arbeta med hållbarhet. De har sällan samma kortsiktiga 

avkastningskrav på sig som exempelvis ett börsnoterat företag har, vilket medför 

möjligheten att engagera sig i aktiviteter som företaget själva finner betydelsefulla. Med 

detta som bakgrund har denna uppsats frågeställningen: Hur uppfattar konsumenter CSR-

kommunikation från familjeföretag? Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse 

för vad som påverkar konsumenters uppfattningar av familjeföretags CSR-

kommunikation. Detta för att få insyn i hur ett familjeföretag kan utforma hållbarhets-

kommunikation som genererar positiva reaktioner. Frågeställningen angrips genom ett 

samarbete med familjeföretaget Polarbröd, som får stå som praktiskt exempel, vilket ger 

studien en ytterligare dimension. 

 

Vilken påverkan familjeföretags ägarstruktur har på konsumenters uppfattningar om 

CSR-kommunikation undersöks i denna uppsats i kombination med andra potentiella 

påverkansfaktorer. Vidare undersöks konsumenters preferenser gällande hur CSR-

kommunikationen ska utformas och levereras. Det empiriska material som ligger till 

grund är två fokusgrupper med sex respektive sju deltagare samt en webbenkät som 532 

respondenter fullständigt besvarat. Följaktligen har både kvalitativ och kvantitativ metod 

använts för att besvara problemformuleringen. 

 

Av de resultat vår studie utmynnat i framgår det att vissa faktorer påverkar mer än andra. 

Den av dessa faktorer som påverkar mest är hur länge ett familjeföretag har funnits. 

Vidare tyder våra resultat på att konsumenternas uppfattningar av familjeföretags CSR-

kommunikation påverkas positivt när företagsledare öppet berättar om sitt hållbarhets-

engagemang. Konsumentattribut som ålder och hållbarhetsintresse har även påvisats ha 

en viss inverkan på hur konsumenter uppfattar hållbarhetskommunikation från familje-

företag. Resultatet visar vidare att produktmärkningar är en viktig del för konsumenters 

uppfattningar av hållbarhetsinformation. Branschen och företagets storlek visade sig inte 

ha något samband med konsumenternas uppfattningar om familjeföretags CSR-

kommunikation. Andra slutsatser som studien resulterat i är att trovärdigheten för 

familjeföretaget stärks med en transparent hållbarhetskommunikation. Vidare vill 

konsumenter helst ta del av CSR-kommunikation via familjeföretags hemsidor och 

produktförpackningar. Det framgår även att konsumenter föredrar konkret CSR-

kommunikation.  

 

Studien har visat att fler faktorer än de som utvärderats i denna uppsats påverkar hur 

konsumenter uppfattar CSR-kommunikation från familjeföretag eftersom att frågan är så 

pass subjektiv och komplex. Sammantaget har trovärdighet, öppenhet och enkelhet 

identifierats som tre nyckelområden som tillsammans påverkar hur konsumenter 

uppfattar CSR-kommunikation från familjeföretag. 
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1.  INLEDNING 
I detta inledande kapitel introducerar vi dig som läsare för det problemområde vi 

identifierat och valt att behandla i denna uppsats. Vi lyfter fram relevansen av vår studie 

med en problematisering som mynnar ut i vår problemformulering. Därefter presenteras 

studiens syfte samt hur vi valt att praktiskt gå tillväga för besvara vår frågeställning.  

 

1.1  PROBLEMBAKGRUND 
 

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do 

things differently.” - Warren Buffett (Rushe, 2011). 

 

Innebörden av ovanstående citat är i högsta grad relevant för problematiken som finns 

kring företags kommunikation av sitt Corporate Social Responsibility (CSR), vilket är ett 

område som blivit alltmer relevant i dagens företagsekonomiska värld. Europeiska 

kommissionen (2001, s. 6) definierar CSR som “a concept whereby companies integrate 

social and environmental concerns in their business operations and in their interaction 

with their stakeholders on a voluntary basis”.  CSR relaterar till företagets ansvarstagande 

för relevanta förtroendefrågor som rör organisationens viktigaste intressenter, exempelvis 

anställda, kunder och lokalsamhällen (Borglund et al., 2008, s. 63). Att bedriva ett CSR-

arbete handlar om att utföra sociala och miljömässiga insatser som går utanför företagets 

ekonomiska intressen och de lagställda kraven som ställs på företaget (McWilliams & 

Siegel, 2001, s. 117). 

 

Idag anser 84 % av konsumenterna att det är viktigt eller mycket viktigt att företagen de 

väljer att handla av tar ett hållbarhetsansvar (Schmeltz, 2012, s. 39). Vi illustrerar 

resultatet som framgår från Schmeltzs (2012, s. 39) studie i cirkeldiagrammet nedan.  

 
Figur 1. Konsumentintresse för hållbarhetsfrågor. 

 

Ja
84%

Neutral
5% Nej

11%

Tycker du att det är viktigt att företag engagerar sig i 
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Konsumenters medvetenhet om CSR-relaterade frågor har ökat under de senaste åren och 

i takt med den ökade medvetenheten har även deras krav på företagen höjts. Företag 

känner idag av påtryckningar från sina olika intressenter när det gäller CSR-arbete, vilket 

har påverkat företags engagemang i frågan (McWilliams & Siegel, 2001; Porter & 

Kramer, 2006). Vi lever i en tid där allt fler företag insett vikten av att ta ansvar över vår 

planet och där ett socialt och miljömässigt ansvarstagande har blivit en naturlig del av 

arbetet.  

 

I en undersökning som FN Global Compact (2013) genomfört tillsammans med 

Accenture Compact om företagsledares syn på arbete med hållbarhetsfrågor konstateras 

att hållbarhet och ansvarstagande har hamnat på i stort sett alla ledande företags agendor 

idag. Det framkom även att 81 % av de 1000 företagsledarna som intervjuades i 

undersökningen anser att företagets rykte gällande hållbarhetsfrågan är viktigt och att det 

påverkar konsumenters köpbeteende (FN Global Compact, 2013, s. 36). Generellt är 

viljan att arbeta med CSR stor hos företagen, men cheferna påpekar även att det inte är 

helt problemfritt (FN Global Compact, 2013, s. 39). 

 

Företag oroar sig idag för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det finns en rädsla för 

att externa intressenter kan vända denna typ av kommunikation emot dem - att företaget 

skall bli kritiskt granskade och uthängda för deras svagare sidor istället för uppskattade 

för deras insatser och framsteg. Genom att kommunicera sitt CSR-arbete riskerar företag 

att bli anklagade för att ha underliggande motiv och att hållbarhetsinsatserna endast skulle 

vara ett spel för att vinna marknadsandelar (Morsing, 2005, s. 84). Det faktum att mindre 

miljövänliga eller rent miljöfarliga företag har utnyttjat miljötrenden hos konsumenter 

genom att uppge falska påståenden om sina etiska och miljömässiga ställningstaganden i 

historien, något som kommit att kallas för greenwashing, har ökat misstänksamheten hos 

konsumenter. Detta har försvårat för företag att kommunicera, och framförallt övertyga 

sina intressenter, om sitt CSR-arbete (Jahdi & Acikdilli, 2009, s. 111).  

 

Varje företag är beroende av att möta förväntningarna från dess intressenter för att skapa 

en så kallad license to operate, tillåtelse att agera (Pojasek, 2010, s. 87). Ett företag som, 

förutom att leverera ekonomisk lönsamhet, även tar hänsyn till miljömässiga och sociala 

aspekter har större möjlighet att erhålla legitimitet från samhället. Med detta menas att 

företaget får samhällets acceptans att verka på marknaden. Företaget är beroende av att 

ständigt upprätthålla denna legitimitet för att intressenterna ska bibehålla en positiv bild 

av företaget. Det finns inget facit på vilka aktiviteter som krävs för att erhålla license to 

operate utan allmänheten är de som avgör om företaget, utifrån dess förutsättningar, ges 

legitimitet (Kakabadse et al., 2005, s. 297; Pojasek, 2010, s. 87). 

 

Det går inte att hitta ett helt perfekt företag när det gäller CSR. Om media eller andra 

intressenter söker efter brister kommer de mest troligt att hitta något. Detta har bidragit 

till att företag tagit avstånd från att sätta sig själva på en piedestal när det gäller 

hållbarhetsfrågor, på grund av rädslan för kritik (Glavas & Godwin, 2013, s. 19). Det 

finns en rädsla för att bli anklagad för att ha vilseledande marknadsföring med motivet 

att dra fördel av konsumenternas växande hållbarhetsintresse.  Med detta som bakgrund 

har det blivit vanligt att företag istället väljer att vara tysta om sitt hållbarhetsarbete 

(Borglund et al., 2008, s. 25). Detta fenomen brukar beskrivas som greenmuting. 

Greenmuting sägs vara greenwashingens motsats. Det innebär att företag aktivt undviker 

att uppvisa bilden av att vara miljömässiga externt, även om de faktiskt arbetar mycket 

med CSR (Glavas & Godwin, 2013, s. 19). Detta gör sig extra tydligt i Sverige där många 
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företag är ledande gällande CSR samtidigt som de är mer försiktiga i sin CSR-

kommunikation. Många svenska företag har en blyghet som gör att de inte vill ses som 

präktiga gentemot sina intressenter (Borglund et al., 2008, s. 112). 

 

Samtidigt som många företag upplever en rädsla för att kommunicera sitt CSR-arbete 

efterfrågar konsumenterna hållbara produkter och mer information om hållbarhetsinsatser 

från företagen. Denna svåra balansgång som företagen ställs inför brukar beskrivas som 

”CSR positioning paradox” (Blombäck & Scandelius, 2013, s. 363). Argumenten om 

riskerna med CSR-kommunikation ställs emot argumenten om ökad hållbarhets-

kommunikation till konsumenterna, vilket gör diskussionen motsägelsefull. Frågorna 

kring vilken väg som är bäst att gå motiverar studier för att få en fördjupad insikt om hur 

konsumenterna upplever CSR-kommunikation.  

 

Flertalet företag känner press att positionera sig som ansvarsfulla företag på marknaden 

på grund av hållbarhetstrenden som finns hos konsumenterna. Detta har lett till att 

företagen börjat kommunicera sitt hållbarhetsarbete allt mer (Becker-Olsen et al., 2006, 

s. 46; Peloza et al., 2012, s. 76). I och med att fler och fler företag börjar kommunicera 

olika CSR-insatser möter företagen en utmaning i att differentiera sig. Mängden 

information som sänds ut från olika företag gör att det blir svårare att sticka ut som ett 

hållbart företag (Becker-Olsen et al., 2006, s. 52; Peloza et al., 2012, s. 82). Peloza et al. 

(2012, s. 82) har konstaterat att utomstående intressenter uppfattar företagen som 

homogena och de menar att det beror på det brus som skapas i och med den mängd 

information som sänds ut om olika företags hållbarhetssatsningar. Det är svårt för 

konsumenter att särskilja olika företags initiativ och många gånger nöjer de sig med att 

anta att företaget i fråga antagligen engagerar sig i någon typ av CSR-arbete, utan att ha 

någon uppfattning om mer specifika investeringar. 

 

Det har gjorts mycket forskning om huruvida företag bör lyfta fram och kommunicera 

sina CSR-insatser (Dawkins, 2004; Glavas & Godwin, 2013; Jahdi & Acikdilli, 2009; 

Morsing et al., 2008). Diskussionerna har gått fram och tillbaka men nyare studier tyder 

på att konsumenterna känner att de har för lite information om företags hållbarhetsarbete 

och att företagen bör kommunicera ut sitt CSR-arbete (Du et al., 2010, s. 11; Golob et al., 

2013, s. 187; World Economic Forum, 2013, s. 6). Konsumenterna vill veta mer om 

företagens hållbarhetsinsatser för att kunna göra aktiva val (Lii et al., 2013, s. 16; World 

Economic Forum, 2013, s. 6). Dock kvarstår utmaningen angående hur företagen ska 

konstruera en trovärdig kommunikation av deras hållbarhetsarbete. Att beteckna sig som 

ett hållbart företag utifrån sina CSR-insatser leder inte per automatik till ett bättre rykte 

och ett bra mottagande hos konsumenterna eftersom risken finns att företaget kan bli 

anklagat för att ha felaktiga motiv eller att de försöker dölja något (Morsing, 2005, s. 84).  

 

Något som har diskuterats mindre i forskningen är huruvida det företag som står bakom 

hållbarhetssatsningarna och CSR-kommunikationen påverkar kundernas förtroende för 

den gröna marknadsföringen. Påverkar exempelvis ägarstrukturen hur konsumenter 

uppfattar företagets CSR-satsningar? Privatägda företag och framförallt familjeföretag 

har en längre tidshorisont i sitt beslutsfattande eftersom de inte har samma press på sig 

från aktieägare att ständigt leverera positiva resultat. Familjeföretag kan fokusera på mer 

långsiktiga satsningar och har bättre förutsättningar att engagera sig i aktiviteter som de 

anser viktiga, även om de inte ger en hög avkastning på kort sikt (Kappes & Schmid, 

2013, s. 548; Zahra et al., 2004, s. 363). Sociala och miljömässiga initiativ är exempel på 

sådana mer långsiktiga aktiviteter (Grankvist, 2009, s. 17-18).  
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Normen i företagsvärlden idag har rört sig från att företag endast ansvarat för de 

ekonomiska aspekterna till att även inkludera sociala och miljömässiga aspekter. Detta 

kallas för the Triple Bottom Line (Elkington, 1997, s. 73).  Synsättet som Elkington (1997, 

s. 73) bidrar med handlar i förlängningen om att göra näringslivet och samhället mer 

hållbart eftersom att företaget uppmanas redovisa resultat vad gäller sin ekonomiska-, 

miljömässiga- och sociala påverkan. Inom familjeföretag kan dessa ytterligare 

dimensioner, de sociala och miljömässiga aspekterna, anses ha högre prioritet. 

Företagsledarna ser ofta sig själva som förvaltare av familjeföretaget och de värnar om 

att skapa ett sunt företag som är hållbart även för kommande generationer. Detta gör att 

de kan vara mer långsiktiga i sitt beslutsfattande och ha mer utrymme för att kunna 

engagera sig i samhälleliga och miljömässiga frågor (Sharma & Sharma, 2011, s. 311).  

 

Forskningen talar med andra ord om att familjeföretag kan bedriva hållbarhetsarbete i 

större utsträckning, och mer genuint. Mindre kunskap finns om konsumenters uppfattning 

av familjeägda företag i den här frågan. Tar konsumenterna företagsägarnas motiv för 

engagemanget i beaktning när de granskar deras hållbarhetsarbete? Har konsumenter ett 

större förtroende för familjeföretags hållbarhetsarbete?  

 

Genom att ta del av forskningen inom de högaktuella områdena CSR och CSR-

kommunikation samt genom att se närmare på ägarstrukturer har vi identifierat ett 

forskningsgap. Hur konsumenter uppfattar ett familjeföretags CSR-kommunikation är 

ännu ett relativt outforskat forskningsområde. Att mer forskning inom detta område är 

efterfrågat styrks av Blombäck & Scandelius (2013, s. 375). De konstaterar att vidare 

forskning behövs för att utforska hur olika dimensioner av ett företags tradition och arv 

påverkar samt hur olika typer av kommunikation kan inverka på konsumenter.   

 

Som argumenterat för ovan är CSR ett högaktuellt område i många företag över hela 

världen. Borglund et al. (2009, s. 97-98) hävdar att svenska företag inte är ett undantag.  

Fler än nio av tio stora företag med över 250 anställda arbetar med CSR-frågor. I Svensk 

Handels (2013, s. 8) undersökning uppger över hälften av företagen att de arbetar mer 

med hållbarhetsfrågor idag än för ett år sedan. I Sverige har även kunder generellt sett 

höga krav på företagens CSR-arbete (Borglund et al., 2009, s. 103). Vi anser att det är 

relevant att fokusera på hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation i Sverige. I 

denna studie utgår vi från PwCs (2010, s. 2) definition av familjeföretag. Familjeföretag 

definieras där som företag där familjen kontrollerar majoriteten av aktierna i bolaget samt 

har ansvaret för den dagliga ledningen i företaget. Ett svenskt familjeföretag som 

Figur 2. Problemets beståndsdelar. 
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engagerar sig i hållbarhetsfrågor är Polarbröd. De är Sveriges tredje största 

brödtillverkare som idag ägs av femte generationens bagarbarn. En av ägarna, Anna 

Borgeryd, säger följande när hon intervjuas i Chef (Emdén, 2013) om vad som krävs för 

att driva en verksamhet i en hållbar riktning: ”Mod behöver man. För man bryter mot en 

hel del konventioner. Men eftersom jag, Karin och resten av ägarfamiljen har så lika 

värderingar så behöver vi inte leverera kortsiktigt till någon kvartalsekonomi. Vi har det 

på så sätt enklare. Det är ingen slump att många familjeföretag går före när det gäller 

hållbarhet, IKEA till exempel. Man bestämmer själv: Det här är våra resurser och vi vill 

använda dem så här. Jag kan tänka mig att man känner sig flåsad i nacken av kortsiktiga 

avkastningskrav hela tiden om man sitter i ett börsnoterat företag.” (Emdén, 2013). 

Polarbröd investerar i hållbarhet och har ett intresse av att veta mer om hur konsumenter 

ser på CSR-kommunikation (Polarbröd, 2014a). Av denna anledning anser vi att det är 

intressant att konkretisera vår studie genom att se närmare på hur konsumenter kan 

uppfatta CSR-kommunikation från familjeföretaget Polarbröd.  

 

 

1.2  PROBLEMFORMULERING 

Hur uppfattar konsumenter CSR-kommunikation från familjeföretag? 

 

 

1.3  SYFTE 

Denna uppsats syftar till att skapa en fördjupad förståelse för konsumenters uppfattningar 

av familjeföretags hållbarhetskommunikation. Vi vill undersöka bakomliggande faktorer 

som kan påverka konsumenters uppfattningar om familjeföretagens hållbarhetsarbete och 

kommunikation. I förlängningen är syftet att uppnå teoretisk och praktisk förståelse för 

hur ett familjeföretag i allmänhet, och mer specifikt Polarbröd, kan utforma sin 

hållbarhetskommunikation för att generera positiva reaktioner hos konsumenter. Vårt mål 

är att bidra med ytterligare en dimension till forskningen om CSR-kommunikation genom 

att inkludera företagets ägarstruktur för att undersöka hur det påverkar konsumenters 

reaktioner.   
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2.  VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
Vår förförståelse, vår syn på kunskap och vår verklighetssyn påverkar denna studies 

förutsättningar. Av denna anledning diskuterar vi dessa aspekter i detta kapitel. Vi tar 

även upp det perspektiv, angreppssätt och den forskningsstrategi som denna uppsats 

antar. Därefter presenterar vi vårt tillvägagångssätt vid sökning av litteratur och val av 

teorier. Kapitlet avslutats med källkritik av sekundärkällor. 

 

2.1  FÖRFÖRSTÅELSE 
Vi som står bakom denna studie och är författare av detta examensarbete studerar 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management vid Umeå Universitet. 

Denna utbildning har gett oss en teoretisk förförståelse för det forskningsområde som vi 

valt att studera. Den har även bidragit till att vi har en bred kunskap inom det 

företagsekonomiska området. Genom utbildningen har vi till stor del fokuserat på 

marknadsföring, vilket har påverkat vår förståelse för marknadskommunikation ur 

företagens perspektiv. Samtidigt har vårt fokus på Service Management bidragit till att vi 

förstår vikten av att sätta kundens perspektiv i centrum. Uppsatsen har sin grund i CSR, 

företagets ansvarstagande. Genom att vi läst Marketing Ethics, och även berört ämnet i 

andra kurser, har vi en grundläggande insikt inom området CSR. Utifrån denna kunskap 

förespråkar vi CSR och tycker att företag bör prioritera hållbarhet. Detta kan delvis ha 

påverkat våra teorival och tonen i vår uppsats.  

  

Utöver vår teoretiska förståelse anser vi att vår sociala kontext påverkar vår förförståelse. 

Vi är uppväxta i Sverige under 90- och 00-talet och miljöproblemen har diskuterats så 

länge vi kan minnas. Detta medför att vi är medvetna om vikten av att ta ansvar för miljön. 

Våra värdegrunder har ytterligare påverkats av att vi blivit upplärda om etik och moral 

från barnsben, både genom våra familjer, vår utbildning och vår sociala kontext. Vi är 

båda från Norrland och Polarbröd har funnits i brödhyllan så länge vi kan komma ihåg. 

En av oss har praktiserat på Polarbröds marknadsavdelning under tio veckor som en del 

av universitetsutbildningen och har på så sätt insyn i Polarbröds verksamhet sedan 

tidigare. Detta har lett till att vi har en positiv bild av företaget. Det finns därmed en risk 

att vår inställning till deras CSR-arbete inte är helt objektiv. 

 

Det är naturligt att författares förförståelse bestående av kunskap, erfarenheter och 

värderingar påverkar en studie (Olsson & Sörensen, 2007, s. 64). Gilje & Grimen (2007, 

s. 179) gör följande reflektion: “Förståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse 

överhuvudtaget ska vara möjligt. Vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa 

förutsättningar som vi tar för givna.” Vår intention är att anta ett neutralt förhållningssätt 

genom hela arbetet för att undvika att objektiviteten påverkas negativt. Trots detta 

rekommenderar vi läsaren att ha vår förförståelse i åtanke.  
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2.2  VERKLIGHETS- OCH KUNSKAPSSYN 
Vår ontologiska utgångspunkt, den syn vi har på världen och verkligheten, bygger på 

konstruktionism. Denna verklighetssyn handlar enligt Bryman (2011, s. 37) om att sociala 

företeelser för det första skapas via socialt samspel och för det andra är i ett tillstånd av 

ständig förnyelse. Verkligheten förändas således utifrån ett socialt samspel. 

Konstruktionismen grundar sig i uppfattningen om att det inte finns en entydig verklighet, 

utan människor konstruerar och förnyar tillsammans verkligheten (Justesen & Mik-

Meyer, 2011, s. 22). Denna världssyn bidrar till att resultatet som kommer att presenteras 

i denna studie inte kan betraktas som slutgiltigt, utan istället som en specifik version och 

tolkning av den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 37).  

 

Vår syn på verkligheten påverkar vår syn på kunskap. Eftersom att vi utgår från att det 

inte finns några absoluta svar, i och med att verkligheten är i ständig förändring, tror vi 

inte heller att kunskap kan vara helt värderingsfri. Vi tror att kunskap är beroende av 

subjektiva tolkningar - att individen påverkar resultatets innehåll. Epistemologi är 

vetenskapen om kunskap och behandlar möjligheten att nå kunskap om verkligheten i ett 

utvalt undersökningsfält (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 11). Ett synsätt inom 

epistemologin är hermeneutik. Kännetecknande för hermeneutiken är att kunskap är ett 

resultat av människors tolkningar och förståelse (Bryman, 2011, s. 32). Vi ämnar att 

undersöka människors uppfattningar och reaktioner på ett specifikt område. Människor 

skiljer sig från naturvetenskapliga studieobjekt i den mening att vi är individer med 

attityder, åsikter och värderingar som skiljer oss åt. Eftersom att ämnet vi undersöker rör 

konsumenters subjektiva uppfattningar hävdar vi att ett hermeneutiskt synsätt är berättigat 

för vår studie. 

 

I denna uppsats undersöker vi hur konsumenter bemöter CSR-kommunikation. Detta gör 

vi med utgångspunkt i konstruktionismen - att verkligheten ständigt förändras och skapas 

utifrån det sociala samspelet sinsemellan människor. Vidare medför detta en 

hermeneutistisk kunskapssyn då vårt valda ämnesområde kräver tolkning av individers 

uppfattningar.  

 

 

2.3  PERSPEKTIV 
Det är väsentligt att ta hänsyn till vilket perspektiv uppsatsförfattare antar eftersom det 

påverkar en studies resultat (Thurén, 2005, s. 88). Syftet med vår studie är att kunna ge 

rekommendationer till företag angående hur de kan utforma en effektiv CSR-

kommunikation som tilltalar konsumenten. Därmed tar vi ett företagsperspektiv i vår 

studie. Våra undersökningar kommer att leda fram till slutsatser som är av intresse för 

företag att ta i beaktning. I och med att den tilltänkta läsaren av denna uppsats i första 

hand är företag påverkar det vilka teorier vi lyfter fram, hur vi analyserar data och vilka 

slutsatser som dras.  

 

 

2.4  VETENSKAPLIG ANSATS 
I egenskap av författare av denna uppsats består vårt arbete framför allt av att relatera 

teori och empiri till varandra.  Beroende på hur vi väljer att koppla teori och verklighet 

förändras angreppssättet till vårt forskningsproblem (Patel & Davidson, 2011, s. 23). I 

denna studie kommer vi att använda oss av ett deduktivt angreppssätt med induktiva 
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inslag. Den deduktiva ansatsen kännetecknas av att teorin styr datainsamlingsprocessen 

och befintlig forskning används för att analysera data och för att dra slutsatser (Bryman, 

2011, s. 26). Vid en induktiv ansats utgår forskaren från empiri för att därefter formulera 

en teori (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Vi använder oss inledningsvis av en deduktiv 

ansats eftersom att vi utgår utifrån teori inom vårt ämnesområde. Enligt Patel & Davidson 

(2011, s. 23) stärker ett deduktivt angreppssätt objektiviteten i forskningen då forskaren 

tar sin utgångspunkt i tidigare teori. Med utgångpunkt i teorin har vi konstruerat 

underlaget till fokusgrupperna. När vi sedan utformade enkäten använde vi oss av teorin, 

men vi tog även inspiration från resultatet av fokusgrupperna. Utifrån resultat och analys 

av våra två undersökningar identifierade vi tre nyckelområden och formulerade på så vis 

ny teori. På grund av detta har vår studie även induktiva inslag.  

 

Som vi tidigare nämnt är vår ståndpunkt att kunskap sällan är helt värderingsfri då den 

påverkas av individers subjektiva tolkningar. Med det deduktiva angreppsättet som 

utgångspunkt hävdar vi att forskningsprocessen blir mindre påverkad av våra subjektiva 

uppfattningar. Kritik som riktats mot ett deduktivt angreppssätt är att forskaren styrs i för 

hög utsträckning av den tidigare teorin och blir hindrad från att göra nya upptäckter (Patel 

& Davidson, 2011, s. 23). Genom att vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt med 

induktiva inslag, och därigenom utgått från både teori och empiri, har vi upptäckt nya 

mönster och nyckelområden.  

 

 

2.5  VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI 
Vår metod består av både en kvalitativ och en kvantitativ del. Detta gör att vi uppnår en 

större generaliserbarhet. Den kvalitativa forskningen bidrar med ett djup till studien 

medan en kvantitativ studie, i sin tur, bidrar till att kvantifiera resultaten för att skapa ökad 

generaliserbarhet (Bryman, 2011, s. 40). Att kombinera två eller fler metoder benämns 

som triangulering. Detta gör att förståelsen för det valda studieområdet vidgas och 

fördjupas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 96-97).  

 

I denna uppsats strävar vi efter att ta reda på hur konsumenter uppfattar CSR-

kommunikation från familjeföretag. CSR är ett komplext begrepp och att svara på denna 

fråga kräver således en djupare förståelse för konsumenters uppfattningar av företagens 

hållbarhetskommunikation. Med bakgrund av detta anser vi att en kvalitativ metod är 

lämplig eftersom att denna metod främst handlar om att få en djupare insikt i varför 

människor tänker på ett visst sätt (Bryman, 2011, s. 355). Vidare fokuserar den kvalitativa 

forskningen på hur en grupp individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 

2011, s. 41). Maxwell (2005, s. 22) menar att en kvalitativ forskningsstrategi innebär att 

forskarna får en djupare förståelse för hur en grupp individer uppfattar kontexten som de 

befinner sig i och de olika situationer som de möter. Detta är i linje med vår hermeneutiska 

kunskapssyn som säger att kunskap är beroende av subjektiva tolkningar och är ett resultat 

av människors tolkningar och förståelse (Bryman, 2011, s. 32). Svenning (2003, s. 159) 

sammanfattar den kvalitativa metoden som att forskarna utifrån en mindre grupp 

individer går djupt in i en problematik. 

 

Vanligt förekommande kritik mot den kvalitativa forskningen är att resultaten kan anses 

vara alltför subjektiva (Bryman, 2011, s. 368). Forskarnas medverkan i undersöknings-

processen och förhållandet som forskarna skapar till de individer som ingår i 

undersökningen kan bidra till att studien påverkas och det blir därmed svårare att replikera 

undersökningen. Ytterligare kritik är att resultaten blir svåra att generalisera till andra fall 
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utöver den situation i vilken undersökningen genomfördes (Bryman, 2011, s. 369). 

Resultaten blir bara giltiga för en mindre grupp individer och går inte att kvantifiera och 

generalisera till andra grupper. För att få en större trovärdighet och överförbarhet i vår 

studie genomför vi även en kvantitativ undersökning. 

 

Holme & Solvang (1997, s. 85) menar att det finns flera fördelar med att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden kan vara en form av 

förberedelse till den kvantitativa metoden för att forskarna ska få en god empirisk grund 

inför nästa undersökning.  I en kvantitativ metod är undersökningen färdigstrukturerad på 

förhand - samtliga frågeställningar är formulerade innan genomförandet (Holme & 

Solvang, 1997, s. 158). Anledningen till att vi valt att inkludera en kvantitativ 

undersökning är att vi vill ha en bredare, och mer allmängiltig, datainsamling utöver den 

kvalitativa. Även denna del undersöker konsumenters subjektiva uppfattningar. 

Resultatet som en kvantitativ forskning bidrar med kan beskrivas med siffror till skillnad 

från i kvalitativa undersökningar. Det blir således lättare för forskarna att mäta resultatet. 

Att kombinera en kvantitativ metod med en kvalitativ metod har lett till att vi kan stärka 

tillförlitligheten i våra analysresultat och har bidragit till att vi får en bättre helhets-

uppfattning om det ämne vi valt att studera. 

 

Nedan illustrerar vi vårt metodologiska tillvägagångssätt. Vi har en deduktiv ansats med 

induktiva inslag och utgår från befintlig teori. Med utgångspunkt i teorin genomför vi en 

mindre kvalitativ undersökning. Denna bidrar med insikter som används i utformningen 

av en större kvantitativ undersökning. Våra studier utmynnar gemensamt i ett teoretiskt 

bidrag inom ämnesområdet. 

Figur 3. Metodologiskt tillvägagångssätt. 

2.5.1  KVALITATIV METOD – FOKUSGRUPPER 
Vi har valt att använda oss av fokusgrupper som kvalitativ metod i vår studie. Denna 

metod innebär att flera personer intervjuas i grupp om en viss frågeställning eller om ett 

visst tema (Bryman, 2011, s. 446). Wibeck (2010, s. 22) menar att fokusgrupper är en 

metod som används för att ”undersöka människors uppfattning och åsikter om ämnen som 

är komplexa och svåra för en lekman att förstå sig på”. Vår föreställning om vårt 

ämnesområde är att det är komplext för konsumenterna att veta hur de uppfattar och 

reagerar på hållbarhetkommunikation, vilket gör att fokusgrupper kan fungera som en 

lämplig metod. 

 

I en fokusgrupp diskuterar deltagarna ämnet tillsammans och de kan ställa frågor till 

varandra för att gemensamt utveckla sina tankegångar (Wibeck, 2010, s. 22). Detta kan 

jämföras med en vanlig intervju (eller gruppintervju) där individen ofta får frågor om 

vilka orsaker som ligger bakom dennes åsikt, medan en fokusgrupp istället inrymmer 

möjligheter för deltagarna att utforska varandras ståndpunkter (Bryman, 2011, s. 449). I 

en fokusgrupp kan därmed deltagarnas uppfattningar modifieras och utökas efter att de 

tar del av de andras åsikter – meningsskapandet sker i interaktion och diskussioner med 

varandra. Fokusgrupp som metod bidrar på så vis till att forskarna kan studera hur 

individer gemensamt skapar mening kring ett ämne (Bryman, 2011, s. 449). Vårt mål med 

fokusgrupperna var att, utifrån diskussionerna och vårt befintliga teoretiska ramverk, 

Befintlig teori
Kvalitativ 

undersökning
Kvantitativ 

undersökning
Ny teori
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kunna dra slutsatser utifrån vår frågeställning och få inspiration till en större kvantitativ 

undersökning.  

 

2.5.2  KVANTITATIV METOD - ENKÄTUNDERSÖKNING  
Kritiken mot kvalitativa metoder består till stor del av att det anses svårt att generalisera 

resultaten. Av denna anledning har vi valt att, förutom fokusgrupper, även använda oss 

av en enkätundersökning. Utifrån befintlig teori och de resultat vi fick in via våra 

fokusgrupper konstruerade vi enkätundersökningen. Genom att genomföra en enkätstudie 

efter våra fokusgrupper hade vi möjlighet att, i viss mån, få fram hur pass allmängiltiga 

de företeelser som vi studerar är (Bryman, 2011, s. 548). 

 

En enkät består av en uppsättning frågor som många gånger ställs till ett stort antal 

personer. Enkäter är för de mesta skriftliga och respondenten läser och besvarar frågorna 

på egen hand (Trost, 2001, s. 9). En fördel med enkäter är att det inte blir någon 

”intervjuareffekt”. Med detta menar Bryman (2011, s. 229) att forskarna i intervjuer kan 

påverka de svar som människor lämnar på frågorna och leda till att det blir en skevhet i 

respondenternas svar. Detta undviks i och med att vi valt att genomföra en enkät-

undersökning som en del utav vår metod. I en enkät finns det dock inte utrymme för 

forskarna att hjälpa respondenterna om de har svårt att förstå någon frågeformulering, 

vilket ställer krav på att frågorna är formulerade på ett lättförståeligt sätt och att svåra och 

mångtydiga begrepp är definierade (Bryman, 2011, s. 229). Sammanfattningsvis anser vi 

att en enkätstudie i kombination med fokusgrupper leder till att vi dels får en djupare 

förståelse för konsumenternas åsikter kring vårt problemområde och dels en insikt i hur 

utbredda olika uppfattningar är.  

 

 

2.6  LITTERATURSÖKNING 
För att undvika att oavsiktligt upprepa studier som redan är gjorda, och för att skapa en 

förståelse av vad som redan är känt i området, har vi genomfört en litteraturgenomgång 

innan vi fastställde studiens forskningsfråga. Ett ytterligare syfte med litteratursökningen 

var att skapa en referensram med hjälp av teori som sedan skulle fungera som 

utgångspunkt för vår analys av resultaten. För att hitta de teorier vi ville lyfta fram har vi 

genomfört en litteraturgenomgång. Målet med en litteraturgenomgång är enligt Bryman 

& Bell (2013, s. 120) att skapa en initial bild av området som forskaren ämnar att skapa 

en bättre förståelse om. 

 

Vårt studieområde behandlar CSR-kommunikation och uppfattningar av CSR-

kommunikation - ett ämne där vi bedömer att urskilliga faktorer påverkar utfallet. Av den 

anledningen anser vi att en grundläggande insikt i området krävs för att kunna utveckla 

teorin och förståelsen för ämnet ytterligare. Inledningsvis sökte vi på vetenskapliga 

artiklar om de grundläggande begreppen och områdena som relaterar till vårt 

studieområde. Exempelvis sökte vi på begrepp så som CSR, CSR communication, 

Consumer response och Perceived CSR. Vi läste den befintliga forskningen vi fann inom 

området noggrant och identifierade ett antal nyckelord som vi sedan sökte vidare på.  Efter 

att vi hade studerat en stor del av den befintliga forskningen inom området formulerade 

vi vår problemformulering och vårt syfte. Dessa grundar sig i motsättningar vi stötte på i 

litteraturen samt utifrån outforskade områden där vi upplevde en avsaknad av teorier. Det 

har med andra ord utmynnat i vår problematisering och identifiering av studieområde. 
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Vår problemformulering har sedan fungerat som en referensram för litteratursöknings-

processen.  

 

Förutom att använda de nyckelord vi inledningsvis identifierade har vi även nyttjat 

referenslistor och hänvisningar som forskare gjort till annan litteratur. De källor som 

använts och som verkat vara relevanta för vår studie har vi följt upp och ibland använt 

oss av.  Uppsökandet av vetenskapliga artiklar har främst skett i databaser som finns 

tillgängliga, framförallt EBSCO Business Source Premier. Det är en företagsekonomisk 

periodisk databas som tillhandahåller fulltextversioner av många viktiga tidskrifter inom 

företagsekonomi (EBSCO, 2014). Vi har även använt oss av Google Scholar för att hitta 

fulltextversioner av vetenskapliga artiklar som vi saknade i EBSCO. De gånger då vi har 

googlat efter ytterligare källor har vi förhållit oss kritiskt till informationen, vem som står 

bakom webbplatsen och vilka motiv som kan finnas för att publicera materialet. Vi har 

också sökt och använt oss av litteratur från Umeå universitetsbibliotek. Slutligen har vi 

även använt oss av databasen DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet för att hitta 

uppsatser och avhandlingar som diskuterar för oss relevanta ämnen. Detta för att få 

inspiration och tips på ämnesområden, källor och sökord. 

 

Forskningen inom CSR, CSR-kommunikation och andra områden som relaterar till vår 

problemformulering är omfattande. Detta har ställt krav på vår teoretiska urvalsprocess. 

Vi har satt upp riktlinjer och gjort bedömningar av olika studiers bidrag och vägt dem 

mot varandra för att komma fram till vårt val av teorier. Nedan beskriver vi hur våra 

teorival tagit form.  

 

 

2.7  TEORIVAL  
Efter genomförandet av en omfattande litteratursökning fick vi en bild av forskningsläget 

i ämnet. Vi valde utifrån det att dela upp teorikapitlet i tre huvudsakliga delar. 

Inledningsvis lyfter vi fram centrala koncept inom området CSR. Vi lyfter sedan fram 

relevanta teorier om kommunikation av CSR för att därefter avsluta med att diskutera 

befintlig forskning om konsumenters uppfattning av CSR. Vi har haft vår problem-

formulering och vårt syfte i åtanke när vi identifierat vilka teorier som är relevanta. 

 

I den första delen, centrala koncept inom CSR, har vi valt att framhålla teorier från 

erkända och etablerade forskare som utgör grunden för detta område. Vi belyser olika 

definitioner av företags ansvarstagande för att visa att CSR är ett mångfacetterat område. 

Vi lyfter även fram Carrolls (1991, s. 42) CSR pyramid och konceptet triple bottom line 

(Elkington, 1997, s. 72-94) som båda är fundamentala inom området CSR. I delen om 

kommunikation av CSR utreder vi befintlig forskning om olika kommunikationsstrategier 

och tillvägagångssätt som används för att kommunicera företags hållbarhetsarbete. I den 

sista delen om konsumenters uppfattning av CSR lyfter vi fram forskning om hur CSR-

insatser och CSR-kommunikation tolkas av allmänheten. Vi har identifierat ett antal 

faktorer som kan påverka konsumenters uppfattning och bemötande av ett företags CSR, 

vilket vi belyser under denna del. Vi har valt att särskilt fokusera på de faktorer och teorier 

som vi anser vara mest relevanta utifrån vår problemformulering. Exempelvis behandlar 

vi hur ägarstrukturen ser ut, företagsledarnas närvaro, vilken bransch företaget verkar i 

och konsumentattribut som påverkande faktorer för konsumenternas uppfattningar av 

CSR.  

 

I de mer grundläggande teorierna har vi prioriterat att använda oss av artiklar som är peer-
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reviewed och som citerats av många. I andra fall, exempelvis när vi velat visa på 

motsättningar och när vi lyft fram nyare studier har vi istället värderat färskheten i studien. 

Vi har valt att inkludera dessa teorier för att vi vill lyfta fram viktiga motsättningar som 

vi identifierat under litteratursökningen. Vi anser att det är relevant för vår studie och vi 

vill dessutom visa på obesvarade frågor som finns inom området i dagsläget.  

 

 

2.8  KRITIK AV SEKUNDÄRKÄLLOR 
När vi har granskat våra valda källor har vi utgått från Thuréns (2013, s. 7-8) fyra kriterier; 

Äkthet, Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet. Äkthetskriteriet handlar om att 

källan ska vara sann genom att den är vad den utger sig för att vara. Thurén (2013, s. 26) 

tar upp att det är viktigt med en medvetenhet om att förfalskning kan förekomma. När vi 

har valt våra källor har vi haft ett kritiskt förhållningssätt. I största mån har vi, som vi 

tidigare beskrivit, sökt efter vetenskapliga artiklar som är publicerade i välkända 

tidskrifter via väletablerade databaser som exempelvis EBSCO Business Source Premier. 

När vi sökt efter källor som kommit att utgöra våra referenser till mer grundläggande 

teorier har vi till största del använt oss av artiklar som är peer-reviewed och som har 

citerats av många. I de fall vi använt oss av tryckt vetenskaplig litteratur har vi använt oss 

av välkända författare. Följaktligen anser vi att våra källor uppfyller äkthetskriteriet.  

 

Det andra kriteriet som Thurén (2013, s. 7) behandlar är tidssamband. Detta handlar om 

att källans aktualitet spelar en viktig roll för huruvida den kan anses vara trovärdig. Ju 

mer samtida en källa är desto mer trovärdig anses den vara (Thurén, 2013, s. 31). Med 

detta i åtanke har vi valt att värdera färskheten i olika vetenskapliga artiklar. Majoriteten 

av de vetenskapliga artiklar som vi har valt att använda oss av består av nyare studier. 

Dock har vi valt att gå tillbaka till ursprungskällan när vi beskriver grundläggande 

begrepp och teorier som exempelvis ”Corporate Social Responsibility” och ”tonalitet”. 

Där har vi valt att utgå från Carrolls CSR-pyramid som presenteras i en artikel från år 

1991 och när vi beskriver begreppet tonalitet går vi tillbaka till dess ursprungsbetydelse 

som beskrivs i en källa från år 1928. Genom att äldre källor endast har fungerat som en 

bakgrund och att nyare källor istället fått det största utrymmet när vi diskuterat och vägt 

olika teorier mot varandra anser vi att vi har tagit hänsyn till tidsambandskriteriet. 

 

Nästa princip, oberoende, betyder att en källa inte ska vara en kopia eller ett referat av en 

annan källa (Thurén, 2013, s. 8). För att uppnå detta kriterium har vi strävat efter att i 

största mån använda oss av ursprungskällan. Detta för att minimera risken att vi använder 

oss andrahandskällor som misstolkat ursprungskällan. Ibland har vi dock haft svårigheter 

att hitta ursprungskällan. I dessa fall har vi kritiskt granskat andrahandskällan och 

undersökt hur den förhåller sig till andra källor som skriver om det aktuella ämnet. Vidare 

har vi valt att begränsa vår användning av citat för att undvika att något blir taget ur sitt 

sammanhang och bidrar till en misstolkning. Vid användning av citat har vi varit noga 

med att förklara innebörden av citatet. 

 

Den sista principen som Thurén (2013, s. 8) berör är tendensfrihet, vilken handlar om att 

källan ska vara fri från personliga, politiska eller andra intressen som kan påverka 

verklighetsbilden. Som vi tidigare beskrivit har vi till stor del använt oss av vetenskapliga 

artiklar som blivit publicerade i välkända tidskrifter. Flertalet av artiklarna är även peer-

reviewed, vilket betyder att de genomgått en granskning.  I enstaka fall har vi använt oss 

av källor där det bakomliggande intresset kan diskuteras. Till exempel har vi i 

problembakgrunden vid några tillfällen refererat till Svensk Handel som är en 
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medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. För att 

detta inte ska påverka vår uppsats negativt har vi varit noga med att endast använda 

informationen från Svensk Handel till att visa på aktualiteten i vårt valda ämnesområde. 

Vi har inte byggt vårt teorikapitel på material från Svensk Handel, vilket vi ansett vara 

nödvändigt för att uppnå kriteriet tendensfrihet. I kapitlet om Polarbröd använder vi oss 

av källor som företaget själv står bakom, exempelvis Polarbröds hemsida. Vi är medvetna 

om att detta kan medföra att informationen inte är helt värderingsfri. Av denna anledning 

har vi haft i åtanke att beskriva informationen om företaget så neutralt som möjligt genom 

att exkludera färgade ord och säljande utsvävningar. Vi har även inkluderat källor om 

Polarbröd skrivna av externa författare, vilka inte har samma uppenbara intressen som 

kan påverka verklighetsbilden, för att stärka tendensfriheten.   
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3.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning och de teorier som vi anser är relevanta 

utifrån vår valda problemformulering. Teoriavsnittet är uppbyggt av tre delar som inleds 

med en diskussion av centrala koncept inom CSR för att sedan övergå till att diskutera 

vad som påverkar konsumenternas uppfattningar av CSR-kommunikation samt hur denna 

kommunikation kan utformas.  

 

3.1  CENTRALA KONCEPT INOM CSR  
Det finns mängder av olika definitioner för att beskriva företags ansvarstagande (Carroll, 

1999; Grankvist, 2009, s. 19; Ihlen et al., 2011, s. 6). Vilka begrepp som är bäst lämpade 

att använda är omdiskuterat. Att formulera aktiviteterna på rätt sätt är avgörande eftersom 

det påverkar externa intressenters uppfattningar kring företagets insatser. Hur företag 

väljer att kommunicera sitt ansvarstagande påverkar i förlängningen även företagets rykte 

(Smith & Alexander, 2013, s. 166).  

 

3.1.1  MÅNGFACETTERAT OMRÅDE 
Många begrepp har genom åren introducerats för att beskriva det ansvar som sträcker sig 

längre än det ekonomiska (Carroll, 1999; Grankvist, 2009, s. 19; Ihlen et al., 2011, s. 6). 

CSR är ett av de mest använda begreppen världen över för att beskriva företagens 

ansvarstagande. Ordet är även frekvent förekommande inom den akademiska litteraturen. 

CSR står för Corporate Social Responsibility, vilket har medfört att många drar slutsatsen 

att det enbart behandlar det sociala ansvarstagandet (Grankvist, 2009, s. 19). Ihlen et al. 

(2011, s. 6) konstaterar att flertalet företag istället använder sig av begreppet Corporate 

Citizenship. Begreppet syftar till att beskriva företaget som en samhällsmedborgare, på 

samma sätt som en fysisk person, med både rättigheter och skyldigheter gentemot 

samhället där både människor och miljö ingår. Vidare används Corporate Responsibility 

av många större organisationer på grund av konceptets bredd och att företagets olika typer 

av ansvarstagande inryms inom begreppets ramar. Av samma anledning används 

begreppet Hållbarhet (Sustainability) frekvent av företag som beskriver sitt 

ansvarstagande (Ihlen et al., 2011, s. 6).  

 

Enligt Grankvist (2009, s. 19-21) inkluderar begreppet hållbarhet miljömässigt, socialt 

och ekonomiskt ansvar medan CSR handlar om företagens ansvarstagande i samhället. 

CSR är främst ett känt företagsekonomiskt begrepp vilket gör att hållbarhet kan ses som 

ett bättre lämpat begrepp för företagen i deras kommunikation ut till konsument. 

Grankvists (2009, s. 19) syn på CSR-begreppet är att det enbart inrymmer de sociala 

aspekterna. Dock skiljer sig synen på CSR-begreppet åt mellan olika forskare. Carroll 

(1991, s. 40-43), som är en känd forskare inom CSR-området menar att CSR begreppet 

består av fler typer av ansvarstagande än enbart det sociala. Därför kommer vi nu att 

presentera Carrolls (1991, s. 40-43) syn på CSR-begreppet mer ingående.  
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3.1.2  CARROLLS CSR-PYRAMID  
Enligt Carroll (1991, s. 40-43) består CSR av ett brett spektrum av ansvarsområden som 

företag är skyldiga att ta gentemot samhället. För att beskriva dessa olika beståndsdelar 

inom CSR har Carroll (1991, s. 42) utvecklat en modell, en CSR-pyramid, som består av 

fyra huvudkoncept; ekonomiskt, juridiskt, etiskt samt filantropiskt ansvar. 

 

 

 
Figur 4. Carrolls CSR-pyramid. 

Enligt Carroll (1991, s.41) är CSR-pyramiden hierarkisk, vilket betyder att företagen 

måste uppfylla den nedersta nivån för att kunna avancera uppåt. Det ekonomiska ansvaret, 

att företaget har en vinstdrivande verksamhet, beskrivs som grundläggande för att 

företaget ska kunna ta andra typer av ansvar. Dock följer det juridiska och ekonomiska 

ansvaret hand i hand med varandra. Ett företag kan inte bedriva sin verksamhet utan att 

följa de lagar och förordningar som finns. Det ekonomiska och juridiska ansvaret kräver 

till viss del att hänsyn tas till etiska aspekter. Dock är innebörden av etiskt ansvar enligt 

Carroll (1991, s. 41) ännu större än så. Att ta etiskt ansvar handlar om att gå längre än vad 

lagtexten kräver genom att bedriva en verksamhet som undviker och försöker minimera 

dess negativa påverkan på miljön och andra intressenter. Slutligen handlar det 

filantropiska ansvaret om att företaget förväntas vara en god samhällsmedborgare genom 

att bidra med olika typer av resurser för att skapa mänsklig välfärd. Dessa aktiviteter är 

frivilliga och förväntas inte av företaget enligt lag. Sammanfattningsvis handlar CSR om 

att ett CSR-företag ska sträva efter att vara vinstdrivande, följa lagen, ha ett etiskt 

agerande och vara en god samhällsmedborgare (Carroll, 1991, s. 40-41). 

 

3.1.3  TRIPLE BOTTOM LINE  
Triple Bottom Line är ett synsätt som idag används som utgångspunkt i många företags 

ansvarstagande (The Economist, 2009). Enligt Svenska FN-förbundet (2012) formades 

uttrycket under 80-talet då Brundtlandkommissionen gjorde följande definition i sin 

rapport: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Där 

förklaras att en hållbar utveckling består av tre interagerande delar, nämligen den 

ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten (Svenska FN-förbundet, 2012). Enligt 

Elkington (1997, s. 72-94) handlar Triple Bottom Line om att företag bör betrakta sitt 

ansvar som att de har tre resultatrader att redovisa. Utöver goda ekonomiska resultat bör 

Filantropiskt ansvar
Vara en god 

samhällsmedborgare

Etiskt ansvar
Agera etiskt

Juridiskt ansvar
Följa lagen

Ekonomiskt ansvar
Vara lönsam
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man även redovisa verksamhetens påfrestning på miljön och på involverade människor 

samt hur de har hanterat detta. Dessa tre dimensioner brukar utgöra kärnan i företags 

CSR-arbete. Teorin ses som ett verktyg som företag kan använda för att analysera vad 

som krävs för att de ska bli hållbara. Med hjälp av Triple Bottom Line kan företag lättare 

identifiera var deras påverkan är störst samt hur de kan definiera en CSR- eller 

hållbarhetsstrategi (Elkington, 1997, s. 72-94). 

 

 

3.2  FAKTORER SOM PÅVERKAR UPPFATTNINGEN AV 

FAMILJEFÖRETAGS CSR-KOMMUNIKATION 
Gällande marknadskommunikation är det inte enbart vad företaget ämnar att 

kommunicera som räknas. Hur konsumenten tolkar meddelandet som sänds ut är i 

slutändan det som blir avgörande för marknadskommunikationens framgång (Beltz & 

Peattie, 2012, s. 219-220). Idag ger forskare och företag allt mer uppmärksamhet till CSR-

program och konsumenternas reaktioner på dessa. Trots detta är det fortfarande oklart hur 

konsumenterna faktiskt uppfattar och reagerar på CSR-aktiviteter och CSR-

kommunikation. Avsaknaden av förståelse för konsumenters uppfattning av CSR kan 

göra att marknadsförare idag tar felaktiga beslut i sin marknadsföringsstrategi (Öberseder 

et al., 2013, s. 2). Enligt Öberseder et al. (2013, s. 2) skiljer sig ofta konsumenternas 

uppfattningar kraftigt från företagets faktiska CSR-engagemang. Det centrala i vår studie 

är att undersöka hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation från familjeföretag. I 

detta avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera ägarstrukturens roll för konsumenters 

uppfattning av CSR-kommunikation. Därefter presenterar vi olika faktorer som kan 

påverka hur konsumenterna uppfattar ett familjeföretags hållbarhetsarbete och 

kommunikation. 

 

3.2.1  ÄGARSTRUKTURENS ROLL 
Det finns flertalet forskare som diskuterat skillnaderna mellan familjeföretag kontra icke 

familjeföretag (Kappes & Schmid, 2013; Zahra et al., 2004). Kappes & Schmid (2013, s. 

548) belyser den påverkan som ägarstrukturen har på företagets tidshorisont. De menar 

att familjeföretag generellt sett har en längre tidshorisont genom att de tar långsiktiga 

beslut som fokuserar på framtida generationers välmående. Detta till skillnad från icke 

familjeföretag som har en kortare tidshorisont. Att konsumenter uppfattar CSR-

kommunikationen olika beroende på ägarstrukturen kan grunda sig i vad de förväntar sig 

av respektive företagsform. Panwar et al. (2013, s. 18) hävdar att det inte främst 

handlar om vilka CSR-insatser ett företag gör utan vilken bild av företaget som 

intressenterna har. Nedan presenterar vi faktorer som kan antas påverka konsumenters 

uppfattningar av familjeföretags CSR-kommunikation.  

 

3.2.2  FÖRETAGETS STORLEK SOM PÅVERKANDE FAKTOR 
Beroende på familjeföretagets storlek kan CSR-kommunikationen uppfattas på olika sätt. 

Panwar et al. (2013, s. 18) hävdar att mindre företag eller familjeföretag ofta hyllas av 

media och politiker vilket ger dem en fördel i hur konsumenterna uppfattar deras CSR-

kommunikation. Detta till skillnad från större börsnoterade bolag som i större 

utsträckning får motta kritik av media och därmed har ett annat utgångsläge. 

 

Små och mellanstora företag anses ofta ha färre möjligheter att ta ett stort socialt och 

miljömässigt ansvar i jämförelse med större bolag på grund av begränsade resurser 
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(Cassells & Lewis, 2011, s. 187; Fassin, 2008, s. 364; Panwar et al., 2013, s. 18). Trots 

att stora företag oftast har mer resurser att satsa på CSR-aktiviteter anses mindre 

familjeföretag många gånger ha större legitimitet att utföra CSR-aktiviteter. Detta beror 

på att familjeföretagen många gånger har ett gott rykte och att konsumenterna har 

förtroende för att de gör goda gärningar. Ofta granskas mindre familjeföretag inte lika 

kritiskt då intressenterna har lägre förväntningar på dem samt upplever att de är mer 

ansvarstagande än vad börsnoterade företag är (Panwar et al., 2013, s. 18). Företagets 

ägarstruktur och storlek kan därmed ha en viss påverkan på hur familjeföretags CSR-

arbete och kommunikation uppfattas av konsumenterna. 

 

3.2.3  FÖRETAGETS ÅLDER OCH HISTORIA SOM PÅVERKANDE FAKTOR 
Inom familjeföretag spelar företagets tradition många gånger en viktig roll för hur 

marknadsföringen av CSR ser ut. Urde et al. (2007, s. 9) försöker definiera vad som ingår 

i ett företags tradition och de kommer fram till fem olika dimensioner: historia, 

symbolanvändning, meritlista (att de har levt upp till förväntningar över tid), kärnvärden 

och livslängd. Företagets tradition kan bidra till att konsumenternas förtroende för ett 

visst företag ökar (Blombäck & Scandelius 2013, s. 376-377; Urde et al. 2007, s. 11). 

Balmer (2011, s. 1390) menar att företaget kan använda sin tradition som ett strategiskt 

verktyg för att ses som ett tillförlitligt företag med ett gott rykte. Genom att visa på det 

genuina och äkta i företagets varumärke, samtidigt som konsumenterna känner 

samhörighet med det som företaget presenterar, skapas värdefull tillit för företaget. På 

grund av den tidigare nämnda greenwashing-problematiken som bland annat beskrivits 

av forskarna Jahdi & Acikdilli (2009, s. 111) och Glavas & Godwin (2013, s. 18) 

fördjupas behovet för företag att bygga förtroende hos konsumenterna.  

 

Flera företag använder sin bakgrund som en av beståndsdelarna i deras hållbarhets-

kommunikation för att visa på hur företagsmässigt ansvarstagande varit en del av 

företaget sedan lång tid tillbaka. Det kan bidra till att misstankarna minskar om att 

företaget skulle utföra CSR-insatser enbart för egen vinning (Blombäck & Scandelius, 

2013, s. 367-368). Vidare kan företagets tradition fungera som en indikation på att 

företaget har ett genuint intresse för hållbarhet och tar ett långsiktigt ansvar för kommande 

generationer.  Ett exempel på ett familjeföretag som använder sig av sin tradition i sin 

marknadsföring av sitt CSR-arbete är SIA Glass: 

 
”Min familjs filosofi för en sund livsmedelsproduktion har äldre anor. Till medeltiden närmare 

bestämt. 1569 etablerade mina anfäder Berte Qvarn AB. Förankringen i det halländska 

kulturlandskapet och jordbruket har sedan ärvts genom generationer. Liksom känslan för kvalitet 

och ansvaret för en produktion i harmoni med miljön. Så kan vi formulera vår vision; fötterna i 

myllan och historien, ansvar för miljö och råvaror, glass som smakar himmelskt!” (SIA Glass, u.å.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Här är ett ytterligare exempel på hur SIA Glass (2013) kommunicerar sitt hållbarhets-

arbete med koppling till sin tradition: 

 

 
Figur 5. CSR-kommunikation SIA Glass. 

Urde et al. (2007, s. 11-12) understryker att ett företag med lång tradition inte får en 

positiv image per automatik, utan det krävs att företaget använder tillgången som 

traditionen innebär. Ett familjeföretag bör således använda sin långa tradition som en 

fördel i sin kommunikation av CSR. Genom att ta fördel av sin bakgrund i sin CSR-

kommunikation kan företaget förmedla kontinuitet – att de tagit ansvar historiskt, idag 

och även vill ta det i framtiden. Att nyttja sin tradition på detta sätt kan därmed leda till 

en konkurrensfördel. 

 

3.2.4  BRANSCH SOM PÅVERKANDE FAKTOR  
Det är få forskare som har studerat vilken roll branschen spelar för konsumentens 

uppfattning av familjeföretags hållbarhetskommunikation. Detta har dock diskuterats av 

flertalet forskare mer generellt, utan fokus på ägarstrukturens inverkan (Cottrill, 1990; 

Sweeney & Coughtlan, 2008; Peloza et al., 2012). Trots att dessa forskare inte studerat 

familjeföretag anser vi att teorin bidrar med relevanta insikter för vår studie eftersom att 

vi undersöker hur faktorer såsom branschen påverkar konsumenters uppfattning av 

familjeföretags CSR-kommunikation. Cottrill (1990, s. 723) hävdar att en undersökning 

om CSR som inte analyserar vilken bransch företaget verkar inom är dömd att misslyckas. 

Även Du et al. (2010, s. 15) hävdar att den industri som företaget verkar inom påverkar 

CSR-kommunikationens effektivitet. Sweeney & Coughtlan (2008, s. 120) framhäver att 

intressenters förväntningar på ett företags CSR-kommunikation beror av industrin. De 

lyfter fram att rekommendationen till företag är att de bör rapportera om sitt CSR-arbete 

i enlighet med vad deras huvudsakliga intressenter förväntar sig. Sweeney & Coughtlan 

(2008, s. 115) belyser vidare att ett företag som verkar i en specifik bransch kan ses som 

mer samhälleligt ansvarig på grund av verksamhetens natur. 
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Konsumenters, och övriga intressenter, syn på hållbarhet påverkas enligt Peloza et al. 

(2012, s. 83) av indelningar så som bransch eller produktkategori. De tydliggör, i enlighet 

med Du et al. (2010, s. 15), att vissa företag lider av att konsumenterna påverkas negativt 

av fördomsfullhet om branschen. Ett exempel är finansindustrin där företag porträtterats 

som giriga och hänsynslösa under de senaste åren. Trots att finansföretag är relativt högt 

rankade i faktiskt hållbarhetsarbete rankar intressenterna deras hållbarhetsarbete som 

bland de lägsta. Peloza et al. (2012, s. 83) konstaterar vidare att intressenternas 

uppfattningar färgats av anklagelserna som lagts på finansiella institutioner i samband 

med den globala finanskrisen. På liknande sätt påverkas oljeindustrin, tobaksindustrin 

och energiföretag av negativ bias (Du et al., 2010, s. 15; Peloza et al., 2012, s. 83). Detta 

i motsats till IT-sektorn, med företag så som Google och Apple. Dessa rankas ofta högre 

av intressenter än vad de objektiva mätningarna gör när det gäller hållbarhet. Detta kan 

bero på en positiv haloeffekt, eller glorifiering, som uppstått eftersom teknologi ofta 

associeras till förbättrad effektivitet och i förlängningen miljömässiga framsteg (Peloza 

et al., 2012, s. 83). 

 

Huruvida konsumenter uppfattar ett företags CSR-satsningar som trovärdiga beror på hur 

väl företagets hållbarhetsaktiviteter anses ha en naturlig koppling till verksamheten 

(Becker-Olsen et al., 2006, s. 46; Bhattacharya & Sen, 2004, s. 14; Du et al., 2010, s. 12; 

Morsing, 2005, s. 87). När företaget uppnår en hög grad av överensstämmelse mellan 

CSR-aktiviteter och sin kärnverksamhet påverkas konsumenternas attityder positivt 

(Becker-Olsen et al., 2006, s. 46). Det är därför viktigt att konsumenten förstår på vilket 

sätt hållbarhetssatsningarna är kopplade till verksamheten. När ett företag inte har en 

naturlig koppling till CSR-aktiviteten måste företaget förklara för konsumenten hur 

insatsen hänger ihop med deras kärnverksamhet (Du et al., 2010, s. 16). 

 

Becker-Olsen et al. (2006, s. 47) belyser ytterligare en fördel med att avgränsa 

hållbarhetsarbetet till CSR-aktiviteter som är kopplade till verksamheten. När 

överensstämmelsen är god leder det till att konsumenten tar informationen till sig och 

börjar relatera hållbarhetsarbetet som en del av dennes syn på företaget och varumärket. 

Om korrelationen däremot är svag mellan företaget och det miljömässiga eller sociala 

ansvarstagandet är risken hög att konsumenten negligerar information om hållbarhet i 

deras uppfattning om företaget. En god koppling mellan företagets verksamhet och dess 

CSR-satsningar bidrar till att förstärka företagets marknadsposition och till att företaget 

differentierar sig från sina konkurrenter (Becker-Olsen et al., 2006, s. 47). I vilken 

utsträckning familjeföretag väljer relevanta CSR-aktiviteter utifrån den bransch de 

befinner sig i kan således påverka hur konsumenter uppfattar familjeföretags 

hållbarhetsarbete.  

 

3.2.5  FÖRETAGSLEDARE SOM PÅVERKANDE FAKTOR 

En konsuments uppfattning om ett familjeföretags hållbarhetsarbete kan påverkas av 

företagsledarens närvaro och karaktär. Många företag får mycket uppmärksamhet i media 

på grund av ledningens handlingar och beteenden. Enligt Peloza et al. (2012, s. 84) 

granskas ofta individer i ledningen, och intressenternas syn av företaget påverkas av dessa 

individers utlåtanden och beteenden. Även Godos-Díez et al. (2011, s. 540) hävdar att 

företagsledarens karaktär påverkar hur företagets etiska och samhälleligt ansvarsfulla roll 

uppfattas. Peloza et al. (2012, s. 84) ger bland annat ett exempel då media rapporterade 

att ett fordonsföretags ledning ofta reste i privatflygplan i jobbet. Detta medförde att 

intressenternas attityder om företagets bristfälliga hållbarhetsarbete förvärrades. På 

motsvarande sätt finns exempel på företag med framstående företagsledare som förbättrar 
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intressenternas syn på företagets hållbarhetsarbete. Larry Page från Google och Steve 

Jobs från Apple refereras ofta som företagsledare med en modern och jordnära uppsyn 

jämfört med konkurrerande företagsledare. Denna typ av framträdande kan ge en bild av 

att företaget skulle vara mer engagerat i hållbarhet (Peloza et al., 2012, s. 84). 

 

Den huvudsakliga utmaningen för att lyckas utforma effektiv CSR-kommunikation är att 

reducera mottagarnas skepticism och att förmedla genuina motiv som är fördelaktiga för 

företaget i CSR-aktiviteterna. Ofta nämns utgivarens, det vill säga företagets, trovärdighet 

och tillförlitlighet som de huvudsakliga komponenterna för effektiv CSR-

kommunikation. Detta är något som mest troligt uppstår när företagsledningen visar ett 

starkt engagemang för hållbarhetsfrågor (Blombäck & Scandelius, 2013, s. 365). Jahdi & 

Acikdilli (2009, s. 110) betonar vikten av konsekventa och integrerade budskap från 

företag vad gäller hållbarhet, oavsett i vilken kanal eller media företaget syns i. Detta 

inkluderar företagsledningens engagemang för CSR-strategier, dess genomförande och 

dess kommunikation.  

 

3.2.6  PRODUKTMÄRKNINGAR SOM PÅVERKANDE FAKTOR 
Ett sätt för företag att kommunicera CSR är genom märkningar på produkter. Det kan 

exempelvis vara certifieringar såsom KRAV, Fairtrade eller Svanenmärkning. Dessa 

produktcertifieringar kan ha inverkan på konsumentens uppfattning av företagets 

ansvarstagande. Etile & Teyssier (2012, s. 20) hävdar att konsumenter är i behov av 

information för att kunna avgöra om den produkt de handlar är hållbar eller ej. Om de 

inte kan urskilja en hållbar produkt från en icke hållbar produkt kommer konsumenten 

inte att se nyttan av att konsumera det hållbara alternativet. Till skillnad från andra 

produktegenskaper så som smak, utseende eller utgångsdatum kan de miljömässiga och 

sociala fördelarna i produktionen av produkten sällan observeras av konsumenten. För att 

konsumenten ska ha möjligheten att göra ett optimalt val ur en hållbarhetssynpunkt måste 

de bli informerade om dessa aspekter (Etile & Teyssier, 2012, s. 21). 

 

Enligt Peloza (2012, s. 65) söker konsumenter ofta efter märkningar på produkten som är 

utformade för att visa på hållbarhetsaspekten. I och med att alla livsmedelsprodukter har 

en förteckning över näringsinnehåll på förpackningen är det relativt lätt för konsumenter 

att urskilja vilka produkter som de föredrar ur en hälsosynpunkt. Till skillnad från 

näringsinnehållsförteckningar så finns ingen standard för hur hållbarhet och CSR ska 

redovisas på produkter. Märkningar för hållbarhet kan ta olika form. Exempel på 

hållbarhetsfaktorer som presenteras på vissa produkter idag är vattenförbrukning, 

förpackningsmaterial, återvinningsbarhet och koldioxidutsläpp (Peloza, 2012, s. 65). 

Vissa företag använder sig av ”carbon footprinting” vilket är en koldioxidmärkning som 

har till uppgift att visa vilken klimatpåverkan produkten i fråga har (Naturvårdsverket, 

2010, s. 6). Anselmsson & Johansson (2007, s. 850) har genomfört en studie på 

produktmärkningar från svenska livsmedelsföretag där de kommer fram till att 

produktcertifieringar spelar en viktig roll för konsumenten vid köptillfället. Detta 

eftersom konsumenten förlitar sig på sin spontana attityd till produkten vid köptillfället, 

vilken ofta grundar sig i produktens utseende och information på förpackningen. 

   

Etile & Teyssier (2012) och Peloza (2012) har diskuterat de positiva effekterna som de 

menar uppkommer genom produktmärkningar som fokuserar på hur produkten inverkar 

på miljön. Anselmsson & Johansson (2007, s. 849-850) bidrar med ett annat synsätt då 

de konstaterar att många företag låser fast sig vid att främst fokusera på ekologiskt och 

hälsa för att visa sitt CSR-engagemang via produkterna. De kommer fram till att dessa 
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aspekter inte nödvändigtvis är den optimala inriktningen ur ett CSR-perspektiv och att 

företag inte enbart ska fokusera på dessa aspekter i sin hållbarhetskommunikation. Enligt 

resultatet av deras studie anses andra faktorer, exempelvis den sociala aspekten, ha en 

ännu större betydelse för konsumenten (Anselmsson & Johansson, 2007, s. 849-850). 

 

3.2.7  KONSUMENTATTRIBUT SOM PÅVERKANDE FAKTOR  
Beroende på konsumentens attribut och engagemang för hållbarhet uppfattar 

konsumenterna kommunikation med CSR-budskap på olika sätt. Hur kommunikationen 

bör utformas beror till stor del på den tilltänkta mottagaren. En målgrupp är den grupp till 

vilken en organisation vill nå ut med sitt budskap. Enligt Kotler (1972, s. 165-166) kan 

marknaden delas in i olika homogena grupper av konsumenter utifrån deras gemensamma 

attribut. Detta kallas för marknadssegmentering. Genom att analysera de olika segmenten 

kan företaget hitta den eller de optimala målgrupperna för sin kommunikation (Grønhaug 

& Røstvig 1978; Kotler 1972, s. 165; Larsson, 2008, s. 149). 

 

Med CSR som utgångspunkt kan marknaden segmenteras efter hur pass engagerade de 

respektive konsumentgrupperna är i hållbarhetsfrågor. Om företagen inte segmenterar 

marknaden, utan använder samma typ av hållbarhetskommunikation till alla konsumenter 

kan företagets image och rykte skadas (Pérez & Rodriguez del Bosque, 2013, s. 913-914). 

Sweeney & Coughlan (2008, s. 114) noterar att företag varken behandlar eller bör 

behandla sina intressenter lika. Kommunikationen till de olika grupperna bör ha olika hög 

intensitetsgrad. Företag ska enligt Pérez & Rodriguez del Bosque (2013, s. 914) sträva 

efter att rikta sin CSR-kommunikation till de segment som med största sannolikhet 

kommer att uppskatta informationen.  

 

LOHAS har blivit ett allt vanligare uttryck för att beskriva den grupp av konsumenter 

som har ett starkt hållbarhetsengagemang. Ordet LOHAS står för Lifestyle of Health and 

Sustainability. I KRAVs marknadsrapport (2013, s. 2) uppskattas det att 20-30 procent av 

den svenska befolkningen klassificeras som LOHAS. Sustainable Brand Insight (2013), 

Skandinaviens största analysföretag med fokus på hållbarhet, har efter tre års studier 

definierat fyra stycken konsumentgrupper som baseras på deras beteendemönster. Dessa 

grupper benämns som Ego, Lagom, Medveten samt Dedikerad. Gruppen Ego prioriterar 

pris högst och karaktäriseras av bekvämlighet och kortsiktighet. Ego-gruppens 

kunskapsnivå och engagemang i hållbarhetsfrågor är lågt. De anges vara ointresserade av 

att veta mer och är snarare passiva mottagare än aktiva sökare av information om 

hållbarhet. Dessa konsumenter utgör 30 % av Sveriges befolkning. Den beteendegrupp 

som benämns som Lagom utgör nästan hälften av den svenska befolkningen. Även dessa 

konsumenter prioriterar pris, men de ställer generella krav på kvalitet, service och 

funktionalitet. De anser att hållbarhet kan vara intressant men är primärt passiva 

mottagare. För den Medvetna målgruppen är pris inte det primära intresset. De värderar 

att självständigt avgöra hur bra eller dåligt ett alternativ är för kropp och själ. Dessa 

medvetna konsumenter utgör 16 % av befolkningen och prioriterar ansvarsfulla företag, 

gärna med certifieringar och märkningar som indicerar trovärdighet hos företaget. De 

diskuterar ofta hållbarhet och söker aktivt information innan inköp. För den sista 

målgruppen, Dedikerade, är hållbarhet det absolut viktigaste att ta hänsyn till i alla 

situationer. Nitiskt eftersöker de information om hur ansvarsfulla företag är och de 

initierar ofta hållbarhetsrelaterade diskussioner. Målgruppen utgör 6 % av Sveriges 

befolkning (Sustainable Brand Insight, 2013). Enligt Mynewsdesk (2013) säger Erik 

Hedén, ansvarig för undersökningen hos Sustainable Brand Insight, att de ser indikationer 

på att gruppen Medveten håller på att öka storleksmässigt. Konsumenter går från att vara 
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egoistiska till medvetna. Detta förändrade konsumentbeteende samt det faktum att 

information blir allt mer lättillgängligt menar han skapar nya ramar för företagens sätt att 

agera och kommunicera. Beroende på vilka konsumenter företag vill nå ut till måste de 

anpassa sin hållbarhetskommunikation. 

 

Flera färska undersökningar (Pérez & Rodriguez del Bosque, 2013; World Economic 

Forum, 2013) noterar att hållbarhetsintresset är relaterat till ålder. Enligt Pérez & 

Rodriguez del Bosque (2013, s. 912) har unga konsumenter större förtroende för företags 

CSR-insatser. Detta hävdar de beror på att de inte är lika cyniska som äldre generationer 

som erfarit mer ekonomisk turbulens och som i större utsträckning fokuserar på vilka 

motiv som kan ligga bakom företagens handlande. World Economic Forum (2013) 

benämner den yngre generationen (födda 1981-1995) för millenials. Där konstateras att 

denna generation är de mest mottagliga och engagerade konsumenterna när det kommer 

till hållbarhetsfrågor. Idag växer dessutom både deras inflytande och löner. Av denna 

anledning bör företag fokusera sin hållbarhetskommunikation till de kanaler som denna 

generation rör sig i, i den digitala världen. 

 

Bhattacharya & Sen (2004, s. 12) anser att det är viktigt att ta hänsyn till konsument-

gruppernas olikheter när företag marknadsför sina CSR-insatser. Vad som fungerar för 

ett segment, fungerar inte nödvändigtvis för ett annat. Därför är det viktigt att anpassa 

budskapet utefter vilket eller vilka segment som företaget strävar efter att nå ut till. 

Konsumenters uppfattning av ett företags CSR-kommunikation påverkas med andra ord 

av denne konsuments specifika karaktäristika och intresse. Tucker et al. (2012, s. 17) 

konstaterar att konsumenter som är mer intresserade av hållbarhet uppfattar “gröna” 

annonser som mer trovärdiga och dessa annonser gör att denna grupp får en mer positiv 

attityd till varumärket som ett resultat av CSR-kommunikation jämfört med de som är 

ointresserade. 

 

 

3.3  KOMMUNIKATION AV CSR  
Sju av tio handelsföretag arbetar idag med ansvarsfullt företagande (Svensk Handel, 

2013, s. 7). Fler än nio av tio stora företag med över 250 anställda arbetar med CSR-

frågor. I Svensk Handels (2013, s. 8) undersökning uppger över hälften av företagen att 

de arbetar mer med hållbarhetsfrågor idag än för ett år sedan. Trots företagens ökade 

engagemang för ansvarsfullt företagande finns en osäkerhet om hur de framgångsrikt kan 

framföra sina initiativ (Svensk Handel, 2013, s. 22). Problematiken ligger enligt Morsing 

(2005, s. 84) till stor del i att företagen inte vill insinuera löften som de sedan inte lyckas 

uppfylla i konsumentens ögon. Även om företagen gör gott och har goda ambitioner är 

de rädda att få kritik eftersom att de är medvetna om att det finns områden som inte är 

felfria. Ytterligare en faktor som bidrar till att företag är återhållsamma med sin CSR-

kommunikation är de saknar kunskap om hur de ska formulera, förmedla och rikta 

budskapet externt för att det ska upplevas som betydelsefullt av konsumenterna (Morsing 

2005, s. 84-85; Morsing et al., 2008, s. 108). 

 

3.3.1  TRANSPARENS 
Företag som arbetar med CSR måste ständigt ta ställning till hur öppet de ska publicera 

sina insatser och investeringar. Ska de endast publicera sina framgångar inom olika CSR-

områden eller ska de även visa vad som behöver förbättras? Att ha en öppenhet i sin 

kommunikation brukar beskrivas som transparens och kan ses som sekretessens motsats 
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(Coombs & Holladay, 2013, s. 217). Transparens i företagets CSR-kommunikation är ett 

ämne som har diskuterats av flertalet forskare (Coombs & Holladay, 2013; Dubbink et 

al., 2008; Jahansoozi, 2006; Quaak et al., 2007). Dubbink et al. (2008, s. 391) anser att 

transparens är en nödvändighet i företag som arbetar med CSR. Detta eftersom 

transparens bidrar till att företag som presterar bra inom CSR-området kan differentiera 

sig gentemot företag som inte tar ett lika stort hållbarhetsansvar. Differentieringen som 

transparensen bidrar med ökar konsumenternas möjlighet att göra mer genomtänkta val 

Dubbink et al. (2008, s. 391).  

 

Dubbink et al. (2008, s. 393) lyfter fram flera fördelar med att vara transparent i sin CSR-

kommunikation. Förutom att företaget genom sin transparens differentierar sig på 

marknaden visar transparens även på ärlighet och öppenhet, vilket kan öka 

konsumenternas pålitlighet för företaget. Även Jahansoozi (2006, s. 943) hävdar att 

transparens bidrar till att öka konsumenternas förtroende för företaget samt företagets 

trovärdighet. Forskarna Coombs & Holladay (2013, s. 215) ställer sig dock kritiska till 

huruvida företag kan vara transparenta i sin CSR-kommunikation utan att ha ett 

bakomliggande vinstintresse. De menar att företaget, även om de anser sig vara 

transparenta, strategiskt väljer hur dess CSR-arbete kommuniceras på företagets hemsida, 

i sociala medier och så vidare. Företagen strävar efter att visa upp en bild av dem själva 

som trovärdiga och transparenta i kommunikationen av deras CSR-arbete medan deras 

svagare sidor hamnar i skymundan. Samtidigt är majoriteteten av konsumenterna relativt 

passiva och accepterande gällande företags CSR-budskap (Coombs & Holladay, 2013, s. 

215). 

 

Dubbink et al. (2008, s. 393) berör ytterligare negativa effekter som transparens kan föra 

med sig. Dels kan det vara kostsamt att redovisa alla CSR-insatser och dels finns det 

svårigheter i att mäta effekten av olika CSR-insatser. Dessutom kan en för stor 

informationsmängd leda till att intressenterna inte kan ta till sig det relevanta i innehållet 

(Dubbink et al., 2008, s. 393). Transparens leder dock till att ett företag som strävar efter 

att bli mer hållbara differentierar sig på marknaden. Därmed kan konsumenter och kunder 

välja den produkt som är mest hållbar (Dubbink et al., 2008, s. 392-393; Quaak et al., 

2007, s. 293). Inget företag är helt perfekt gällande hållbarhet. Därför bör företag inte 

behandla CSR som en destination som de anlänt till, utan snarare som en pågående resa 

där de ständigt strävar efter att bli bättre (Glavas & Godwin, 2013, s. 19). Genom att se 

på CSR på detta sätt läggs inte samma press på företaget att leverera perfekta CSR-resultat 

direkt. Med en transparent hållbarhetskommunikation visar företaget hur deras resa mot 

hållbarhet ser ut. Konsumenterna ges bättre insikt i företagets verksamhet och insatser. 

Därmed ökar trovärdigheten för företaget, vilket är grunden för framgångsrik CSR-

kommunikation (Jahansoozi, 2006, s. 943). 

 

3.3.2  TONALITET 

Tonalitet har sitt ursprung i musikteorin och handlar om förhållanden mellan melodier 

och harmonier i en tonart. Tovey (1928, s. 341) beskriver tonalitet som det harmoniska 

perspektivet av musik. Han menar att tonernas nyanser och styckenas uppbyggnad 

påverkar musikens tonalitet. Idag har många företag börjat använda begreppet i sina 

visuella manualer och riktlinjer för sin kommunikation (Lantmännen, 2014; Vision, 

2014). Genom att granska några svenska företags hemsidor klarläggs detta eftersom 

många företag beskriver hur de använder tonalitet i sin marknadsföring. Exempelvis 

definierar Lantmännen (2014) sitt användande av konceptet på följande sätt på sin 

hemsida: ”Lantmännens tonalitet beskriver vilka känslor vi vill uttrycka och förmedla i 
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ord, bild och layout. Allt vi gör förmedlar en känsla och ger en upplevelse - hur vi 

formulerar våra texter, utformar våra trycksaker och i sättet vi agerar.” Vision (2014) 

beskriver sitt perspektiv på tonalitet på sin hemsida: ”Hur du låter och skriver är en viktig 

del av hur du uppfattas. Genom att tala, skriva och kommunicera med en och samma röst 

ger vi en tydlig bild av vilka Vision är. Tonalitet handlar inte om vad du säger utan om 

hur du säger det.”  

 

Owsley (2008, s. 4) menar att det effektivaste sättet att uttrycka varumärkets personlighet 

är med hjälp av språket och tonaliteten. Tonalitet kan vara ett framgångsrikt verktyg för 

att differentiera sig gentemot sina konkurrenter om det hanteras på rätt sätt. Om tonalitet 

däremot hanteras mindre bra kan problem uppstå. När konsumenter uppfattar att olika 

personer står bakom meddelandena som ett och samma företag skickar ut skapas 

förvirring. Owsley (2008, s. 4) hävdar att vara konsekvent är grunden för att använda 

tonalitet på ett framgångsrikt sätt. Allt företag gör sänder ut en viss känsla till 

konsumenterna, och tonalitet blir viktigt för att fastställa den bild man vill förmedla om 

företagets position när det gäller CSR. Många av de företag som är ledande inom 

hållbarhet är rättfram med att kommunicera deras hållbarhetsinsatser medan andra företag 

är mer återhållsamma med att betona sitt fokus på hållbarhet (Peloza et al., 2012, s. 87-

88).  

 

3.3.3  INTEGRERAD KOMMUNIKATION  
Allt företag gör när det gäller hållbarhet kommunicerar. Därför krävs ett holistiskt 

perspektiv och en enhetlig kommunikation (Beltz & Peattie, 2012, s. 219-220). Det är 

viktigt att CSR är helt integrerat i företagets affärsmodell och att hållbarhetsaspekterna 

kommuniceras konsekvent med samma budskap i alla kanaler, både internt och externt. 

För att kunna kommunicera CSR på ett trovärdigt sätt måste organisationens egenskaper 

och karaktäristika överensstämma med kommunikationen (Blombäck & Scandelius, 

2013, s. 365). Larsson (2008, s. 38, 62) lyfter fram att organisationer måste sammanföra 

sina marknadsförings- och informationsinsatser. Ett företags varumärke och identitet 

påverkas av många olika aktiviteter. Om några av dem börjar avvika försvagas helheten. 

Därför är det viktigt att sammanföra all kommunikation så att insatserna blir enhetliga 

(Larsson, 2008, s. 38, 62). 

 

Peloza et al. (2012, s. 75) lyfter fram att trots den återhållsamhet som finns i att 

kommunicera hållbarhet har forskning visat att CSR-relaterade budskap finns i hela 20 

procent av annonserna som publiceras idag. Detta visar sig dock inte i kundernas 

kännedom om företagens CSR-arbete. Att det sänds ut information om CSR, samtidigt 

som konsumenterna upplever att de inte har den information som krävs för att kunna ta 

hållbarhet i anspråk i beslutsprocessen, tyder enligt Peloza et al. (2012, s. 81) på att 

konsumenterna inte tar till sig den information som sänds ut. Ehrich & Irwin (2005, s. 

276) hävdar att anledningen till att konsumenter saknar motivation att bearbeta budskap 

om hållbarhet beror på den inneliggande stress som associeras med att ta hänsyn till fler 

attribut i beslutsprocessen. Att konsumenter väljer att utesluta vissa variabler ur 

beslutsprocessen är en mekanism för att reducera köprelaterad stress. Baserat på att 

konsumenter generellt värderar kärnprodukten framför information om CSR och eftersom 

att hållbarhet ses som en stressfaktor i beslutsprocessen drar Peloza et al. (2012, s. 81) 

slutsatsen att fristående kommunikation om hållbarhet endast ger kortsiktiga effekter. 

  

Vissa företag lyckas bädda in hållbarhet i sin marknadsföring som en integrerad del 

tillsammans med sina produkter. IBM (2014a) är ett företag som emellanåt marknadsför 
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sina produkters fördelar samtidigt som de visar på sina goda gärningar i en och samma 

insats. Ett exempel är när de uppvisat att IBM:s teknologi används för att utbilda 

underprivilegierade barn. Här utesluter det ena syftet inte det andra. Enligt Peloza et al. 

(2012, s. 85) kan företag inkludera hållbarhetsmeddelanden i media utan att för den skull 

behöva överge andra attribut som differentierar dem. Genom att sammanföra de 

informationsmässiga meddelandena med de marknadsföringsmässiga blir det mer troligt 

att konsumenterna tar hållbarhetsaspekten i beaktande (Peloza et al., 2012, s. 85). 

 

För att kunna upprätthålla ett CSR-arbete som upplevs som konsekvent bör företaget 

blanda in hållbarhet i alla delar av företaget (Blombäck & Scandelius, 2013, s. 366).  

Målet är att budskapen ska vara enhetliga och följdriktiga genom hela organisationen och 

genom olika kanaler (Peloza et al., 2012, s. 92).  De företag som enbart förlitar sig på att 

kommunicera sitt CSR i hållbarhetsrapporten kommer mest troligt inte att nå ut till 

allmänheten eftersom gemene man sällan tar sig tid att söka upp denna information 

(Ehrich & Irwin, 2005, s. 278). Företag som kompletterar hållbarhetsrapporten med andra 

media-aktiviteter där hållbarhet integrerats har kunnat särskilja sig i konsumenternas 

ögon (Peloza et al., 2012, s. 94). 

 

Konsumenternas låga incitament att ta in hållbarhetsbudskap kräver att företagen syns 

med sitt budskap upprepade gånger (Peloza et al., 2012, s. 89). De bör involvera 

hållbarhetsaspekterna i så många kontaktpunkter som möjligt som kunden har med 

företaget. Exempel på kontaktpunkter kan vara förpackningar, annonser, kontaktpersonal 

och fakturor. Även här är integrerad kommunikation A och O för budskapet ska bli 

enhetligt och därmed mer trovärdigt och ihågkommet (Peloza et al., 2012, s. 89). Kotler 

& Keller (2009, s. 63) betonar att företag med koordinerade och integrerade 

kommunikationsinsatser har bättre förutsättningar för att uppnå maximala effekter i både 

försäljning och varumärkesuppbyggnad. 

 

3.3.4  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER FÖR HÅLLBARHET 
Enligt Dawkins (2004, s. 110) är det viktigt att en organisation skräddarsyr innehåll, stil 

och marknadsföringskanal beroende på vilken intressent eller målgrupp som företaget vill 

nå. Hur kommunikationen ser ut handlar dels om val av kommunikationsstrategi och dels 

om vilken typ av kanal som företaget väljer att använda sig av. Morsing (2005, s. 86-87) 

lyfter upp två kommunikationsstrategier för hållbarhetsarbete – informationsstrategin och 

interaktionsstrategin. Informationsstrategin bygger på att företaget delger information om 

vilka hållbarhetssatsningar som företaget gör. Interaktionsstrategin ger mer utrymme för 

kommunikation mellan olika intressenter, samt återkoppling till företaget. Morsing & 

Schultz (2006) väljer att utveckla dessa strategier ytterligare. Enligt Morsing & Schultz 

(2006, s. 326) handlar informationsstrategin om envägskommunikation från 

organisationen till intressenterna. Företag som tillämpar denna typ av strategi informerar 

intressenterna om deras hållbarhetsinsatser och förväntar sig därigenom positiva 

reaktioner. Interaktionsstrategin bygger, till skillnad från informationsstrategin, på 

tvåvägskommunikation. 

 

Morsing & Schultz (2006, s. 326) väljer att dela upp interaktionsstrategin i osymmetrisk 

och symmetrisk kommunikation. Den osymmetriska interaktionsstrategin innebär att det 

finns en obalans i vilken påverkan företaget har på intressenterna gentemot den påverkan 

som intressenterna har på företaget. Intressenternas kommunikation med företaget 

begränsas till att passivt ge respons på företagets hållbarhetsinitiativ. Till skillnad från 

den osymmetriska interaktionsstrategin värdesätter den symmetriska interaktions-
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strategin utbytet med intressenterna genom att bjuda in till dialog. Hoeffler et al. (2010, 

s. 80) understryker vikten av att ge sina intressenter möjlighet att interagera och påverka 

varandra. Ett företag med en symmetrisk interaktionsstrategi vill influera sina intressenter 

och samtidigt själva influeras av intressenternas åsikter. Intressenterna ges stort utrymme 

och involveras för att företaget ska utveckla sitt hållbarhetsarbete i linje med vad 

exempelvis konsumenterna föreslår och förväntar sig av dem (Morsing & Schultz, 2006, 

s. 328). 

 

Du et al. (2010, s. 13) tar upp de kanaler som företag kan använda för att kommunicera 

sitt CSR-arbete. Företag kan kommunicera genom publika dokument så som 

hållbarhetsrapporter och pressmeddelanden, men även via deras hemsidor. Det är vanligt 

att företag avsätter en del av sin hemsida för presentation av sitt hållbarhetsengagemang. 

Ytterligare exempel på kommunikationskanaler är TV-reklam, tidningar, affischer och 

produktförpackningar. Dessa kanaler kan företaget kontrollera. Det finns även 

kommunikationskanaler som företaget inte kan kontrollera i lika hög utsträckning som 

till exempel media, word-of-mouth, forum och bloggar. Grönroos (2008, s. 294) förklarar 

word-of-mouth som budskap om företaget, dess tillförlitlighet, tjänster eller liknande som 

förmedlas från en person till en annan. Du et al. (2010, s. 13) anser att det finns en större 

trovärdighet i den kommunikation som företaget har mindre kontroll över – ju mindre 

kontrollerbar kommunikationskanalen är, desto mer trovärdig anses den vara. Detta 

hävdar även Simmons & Becker-Olsen (2006, s. 161-162) som i en studie visat att 

konsumenter reagerar mer positivt när de får ta del av CSR-kommunikation från en mer 

neutral källa.  

 

Simmons & Becker-Olsen (2006, s. 161-162) rekommenderar att företagen ska sträva 

efter att få positiv mediatäckning från objektiva källor och goda hållbarhetsbetyg från 

oberoende organisationer. Dawkins (2004, s. 119) lyfter upp ännu en kommunikations-

kanal som företaget inte bör underskatta, nämligen word-of-mouth från sina anställda. 

Enligt Grönroos (2008, s. 365) bör företagen förbättra den interna kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet för att engagera medarbetarna så att de blir marknadsförare av 

företagets CSR-arbete. Var och en av ett företags medarbetare har många kontakter i sina 

nätverk och den anställde ses som en trovärdig källa (Dawkins, 2004, s. 118). 

 

Hur företagens hållbarhetskommunikation är utformad påverkar hur väl konsumenterna 

kan ta till sig budskapet. Forskning visar att företagsledare och konsumenter har olika 

åsikter om hur CSR bäst kommuniceras. Enligt Öberseder et al. (2013, s. 11) föredrar 

företagsledare en holistisk presentation av hållbarhetsarbetet för att visa bredden i deras 

ansvarstagande. Samtidigt är CSR så pass komplext att en övergripande eller 

ospecificerad kommunikation blir överväldigande och svår för konsumenten att förstå. 

Istället rekommenderas företag att kommunicera mer konkret hur hållbarhetsarbetet 

integreras i företagets verksamhet. Med några tydliga argument som är sammanlänkade 

med företagets kärnverksamhet blir det lättare för konsumenter att ta till sig budskapet 

(Morsing, 2005, s. 86). 

 

Att företagen måste gå från en ospecificerad kommunikation till att påvisa ett mer 

påtagligt budskap som tydligt signalerar vilka mervärden som deras hållbarhetsarbete 

innebär blir allt viktigare idag. Enligt World Economic Forum (2013, s. 9) efterfrågar 

framtidens konsumenter kommunikation som besvarar frågan “what’s in it for me?”. 

Unga konsumenter vill veta fördelarna med att handla från ett hållbart företag, hur de 

gynnas och hur de kan bidra till en hållbar utveckling på ett enkelt och bekvämt sätt. 
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3.4  TEORISAMMANFATTNING 
CSR är ett mångfacetterat område som har flera påverkande faktorer. Vårt teorikapitel 

inleddes med en diskussion om CSR som begrepp och dess framväxt. Kärnan i vår studie 

är hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation från familjeföretag. Teorikapitlet 

innefattar därför teorier om hur företag kan välja att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 

Transparens, tonalitet och integrerad kommunikation kan nämnas som exempel. Vidare 

belyses olika aspekter som kan påverka hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation. 

Det kan exempelvis bero på vilken bransch företaget verkar i, företagsledarnas 

hållbarhetsengagemang och vilka CSR-aktiviteter som företaget väljer att prioritera. För 

att ge en överblick av hur teorikapitlet hänger ihop illustreras teorikapitlets huvudsakliga 

delar i figuren nedan.  

 
 

                       

Figur 6. Teorisammanfattning. 

Familjeföretag 

Konsumenter 

CSR-kommunikation 
Transparens 
Tonalitet 
Integrerad kommunikation 
Kommunikationsstrategier 

Uppfattningar 
Ägarstruktur 
Företagets storlek 
Företagets ålder 
Bransch 
Företagsledare 
Produktmärkningar 
Konsumentattribut 
 



28 
 

 

 

 

4.  PRAKTISK METOD  
Som argumenterats för, i avsnittet vetenskapliga utgångspunkter, har vi valt att använda 

fokusgrupper och en enkät för att undersöka hur konsumenter uppfattar 

hållbarhetskommunikation från familjeföretag. Nedan kommer vi att gå igenom vårt 

praktiska tillvägagångssätt gällande vårt val av företag, urval, genomförande och 

bearbetning av material. Vidare kommer vi att belysa vår analysmetod, kritik mot 

primärkällor och etiska ställningstaganden. 

 

4.1  VAL AV FÖRETAG 

För att konkretisera och verklighetsförankra vår studie valde vi, efter att ha identifierat 

vårt problemområde, att kontakta ett företag som kunde fungera som ett praktiskt 

exempel. Polarbröd är ett välkänt familjeföretag som har sitt marknadskontor i Umeå. 

Eftersom att vi hade haft kontakt med Polarbröd tidigare hade vi insyn i att de har ett 

starkt hållbarhetsfokus och att de är intresserade av att veta mer om hur konsumenter 

uppfattar CSR-kommunikation från familjeföretag. Av denna anledning valde vi att 

kontakta dem med ett förslag på upplägg utifrån vårt valda ämnesområde och fick 

beskedet att de var villiga att ställa upp som praktiskt exempel. Vi vill poängtera att vi, 

under uppsatsprocessen, självständigt ansvarat för samtliga delar av vårt examensarbete. 

Polarbröds roll har inneburit att de ställt upp med information, tillhandahållit 

webbenkätverktyget, finansierat den kvantitativa studien samt gett feedback och tips till 

vårt underlag för fokusgrupperna och enkäten. Vidare har Polarbröd godkänt att vi delger 

den information som framkommer i och med denna uppsats.  

 

 

4.2  FOKUSGRUPPER  
Med syftet att fördjupa oss i konsumenternas tankevärld har vi satt ihop två stycken 

fokusgrupper där hållbarhet, vad som påverkar förväntningar kring familjeföretags 

förmåga att vara hållbara och kommunikation av hållbarhet diskuterats. Specifika 

frågeställningar kring Polarbröds hållbarhetsarbete utgjorde också en del av diskussionen.  

Vi som skriver denna uppsats agerade gruppledare och moderatorer. Utöver oss deltog 

sex respektive sju personer i vardera fokusgrupp. Vi kommer nedan gå igenom vårt 

tillvägagångssätt mer ingående genom att diskutera urval, konstruktion av underlag, 

genomförande och bearbetning av det kvalitativa materialet.  

 

4.2.1  URVAL TILL FOKUSGRUPPER  
Vid sammansättningen av personer till fokusgrupperna ville vi skapa en bra dynamik i 

gruppen. För att säkerställa detta valde vi ut personer efter olika kriterier. Vi sökte efter 

människor i olika åldrar, med olika utbildning och kön. Anledningen till att vi valde att 

utgå från dessa kriterier var att vi ville forma en grupp med olika konsumentattribut för 

att kunna få en bred bild av hur olika uppfattningar till hållbarhetskommunikation kan se 
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ut. Pérez & Rodriguez del Bosque (2013, s. 905-906) har framhållit att det kan finnas 

skillnader i hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation beroende på bland annat 

kön, ålder och utbildning. Vi ville inkludera personer som är olika varandra i dessa 

kriterier för att skapa förutsättningar för diskussion som kunde bidra till en djupare inblick 

i hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation.  

 

Att strategisk välja ut deltagare kallar Bryman & Bell (2013, s. 452) för ett målstyrt urval. 

Det är en typ av icke-sannolikhetsurval där syftet är att välja deltagare så att gruppen 

anpassas för syftet. Bryman & Bell (2013, s. 452) förklarar vidare att forskare ofta 

använder denna urvalsmetod för att få variation i gruppen avseende viktiga aspekter eller 

egenskaper. Eftersom vi valt att använda fokusgrupperna som grund för att sedan 

kvantifiera resultaten med en enkät anser vi att två grupper är tillräckliga för att skapa en 

bild av vilka åsikter som finns. Wibeck (2010, s. 62) hävdar att ett lämpligt deltagarantal 

i en fokusgrupp är mellan fyra till sex personer. Samtidigt menar Stewart & Shamdasani 

(1990, s. 57) att de flesta fokusgrupper består av sex till tolv personer. De anser vidare att 

om gruppen består av färre än sex personer blir diskussionen ofta lam, medan fler än tolv 

personer blir svårt för moderatorn att hantera. Vi ville att gruppen skulle vara tillräckligt 

stor för att olika åsikter skulle föreligga och tillräckligt liten för att undvika att subgrupper 

skapas. Dessutom ville vi att deltagarna skulle få tillräckligt med utrymme att uttrycka 

sig utan att bli reserverade. Av dessa anledningar valde vi ett deltagarantal på sex till sju 

personer per fokusgrupp. 

 

Rekryteringen av deltagare till våra fokusgrupper skedde främst bland personer i vår 

bekantskapskrets. E-mail skickades till utvalda personer med en förfrågan att delta i en 

av våra fokusgrupper. Vi skapade en Doodle som är ett webbaserat verktyg för 

schemaläggning (Doodle, 2014).  Där kunde deltagarna anmäla vilken tid som passade 

bäst. Eftersom att vi strävade efter spridning i grupperna utefter de kriterier vi satt upp 

skickade vi Doodle-länken, tillsammans med information och en förfrågan om att delta i 

studien, till utvalda personer som kompletterade gruppernas fördelning allt eftersom. På 

så sätt fick vi snabbt och smidigt ihop två grupper på sex-sju personer med spridning i 

ålder, kön och utbildning. Deltagarna i fokusgrupperna presenterar mer utförligt i tabell 

2 och tabell 3 i avsnitt 6.1 Fokusgrupper. Att vi tidigare haft kontakt med deltagarna i 

fokusgrupperna såg vi som en fördel. Wibeck (2010, s. 65) uppger fördelar som att 

deltagarna blir tryggare under fokusgruppen och att rekryteringen underlättas med redan 

existerande kontakter. Vi är medvetna om att det faktum att vi tidigare haft kontakt med 

deltagarna även kan ha medfört nackdelar. Exempelvis finns risken att deltagarna inte 

vågar uttrycka åsikter som går emot den roll de är vana att inta i vår närvaro, även om de 

är av en annan åsikt i frågan. Vidare finns en risk att vi omedvetet omger oss med personer 

som har liknande värderingar som oss själva, vilket kan medföra en skevhet i resultatet. 

Detta har vi dock haft i åtanke vid genomförandet av studien för att, så långt det är möjligt, 

undvika att det påverkar studien i negativ riktning.  

 

4.2.2  KONSTRUKTION AV UNDERLAG  
Under planeringsfasen inför fokusgruppen skapade vi en guide med frågor som fungerade 

som underlag för oss som gruppledare. Denna mall återfinns i bilaga 1. Vid 

konstruktionen av detta underlag utgick vi från vår problemformulering och vårt 

teorikapitel. Vi valde att inleda brett med generella frågeställningar och fokuserade på 

mer specifika frågor allt eftersom. Vi ville dela upp fokusgruppen i olika delar och av den 

anledningen är underlaget uppbyggt med fyra olika teman; hållbarhet i allmänhet, 

påverkansfaktorer, kommunikation om hållbarhet samt ett tema om Polarbröd. I bilaga 3 
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finns en tabell som visar vilka frågor som uppkommit med utgångspunkt i olika teorier. 

Vid konstruktionen av denna intervjuguide valde vi att varva frågor med mer kreativa 

övningar. Tidigt under fokusgruppsintervjun hade vi en aktivitet där deltagarna skulle 

klippa ut bilder från magasin som de på något sätt associerade till hållbarhet. Syftet med 

att inkludera kreativa övningar var att det inte skulle bli enformigt och att deltagarna 

skulle komma igång tankemässigt.  

 

Vi valde en relativt strukturerad form av fokusgrupp och därför var underlaget med frågor 

omfattande. Detta eftersom att vi ville styra vilka ämnen som skulle diskuteras för att 

hålla fokusgruppen inom ramarna för vårt forskningsområde. Wibeck (2010, s. 57) hävdar 

att ju mer en moderator styr samtalet i fokusgruppen, desto mer strukturerad är den. 

Vidare anser hon att strukturerade fokusgrupper med fördel kan användas för exempelvis 

marknadsundersökningar. Moderatorn kan då kontrollera vilka ämnen som diskuteras. I 

marknadsundersökningar är det också viktigare att styra gruppdynamiken genom att 

exempelvis försöka få alla gruppmedlemmar att delta lika vilket talar för en strukturerad 

form av fokusgrupp.  

 

Före genomförandet av fokusgrupperna diskuterade vi vår intervjuguide med vår 

handledare och vår kontaktperson på Polarbröd. Detta för att säkerställa att diskussions-

underlaget var strukturerat på ett bra sätt och innehöll frågor med tydliga formuleringar. 

Vi ville även kontrollera att informationen som vi lämnade ut om Polarbröd var korrekt. 

Utifrån vår handledares samt Polarbröds kommentarer gjorde vi vissa justeringar i 

intervjuguiden. Innan de två fokusgrupperna ägde rum valde vi även att testa vår 

intervjuguide på en testgrupp bestående av fyra personer. Med hjälp av feedback från 

testgruppen kunde vi skapa oss en uppfattning om tidsåtgången, huruvida frågorna var 

enkla att förstå samt om kombinationen av frågor och kreativa övningar fungerade på ett 

bra sätt. Utifrån resultatet i testgruppen kunde vi konstatera att vi uppskattat rätt 

tidsåtgång och att intervjuguiden ledde till bra diskussioner. Vi valde därför att gå vidare 

till genomförandet av fokusgrupperna utan att göra fler redigeringar.  

 

4.2.3  GENOMFÖRANDE AV FOKUSGRUPPER  
Vi genomförde två fokusgrupper om hållbarhetskommunikation under mars månad. En 

fokusgrupp hölls på kvällstid den 18:e mars 2014 och en den 19:e mars 2014. Tiden för 

undersökningen var cirka två timmar per grupp. Vi använde universitetets lokaler i 

Universum för det praktiska genomförandet av fokusgruppsundersökningarna. Samtalen 

spelades in med två ljudinspelningsverktyg för att säkerställa att vi skulle kunna gå 

tillbaka till samtalen vid transkriberingen utan problem. Fokusgruppen inleddes med att 

vi serverade fika och hälsade alla välkomna. Vi följde därefter vår förkonstruerade guide 

för att föra samtalen framåt. Wibeck (2010, s. 56) konstaterar att det finns en risk med att 

ha allt för klara och snäva frågeställningar. Detta eftersom att moderatorerna då kan styra 

samtalet för mycket, i syfte att få svar på dessa frågor, och därigenom missa aspekter som 

deltagarna kanske anser vara viktigare än de aspekter som forskaren valt ut på förhand. 

Vid genomförandet av fokusgrupperna fokuserade vi därför på att hålla en neutral roll 

som moderatorer och låta deltagarnas tankesätt och synpunkter komma fram.  

 

4.2.4  BEARBETNING AV INSPELAT MATERIAL   
Fokusgruppsundersökningarna spelades in med mikrofon för att vi på ett enkelt sätt skulle 

ha möjlighet att gå tillbaka till materialet i efterhand. Vår bearbetning av det inspelade 

materialet inleddes med transkribering. Att transkribera ett material innebär att skriftligen 
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skriva ner deltagarnas kommentarer (Saunders et al., 2009, s. 485). Saunders et al. (2009, 

s. 485) understryker vikten av att transkribera det inspelade materialet så snart som 

möjligt efter att intervjuerna har ägt rum. Vi valde att prioritera transkriberingen så snart 

vi hade genomfört båda fokusgrupperna och transkriberade vårt inspelade material 

ordagrant. Dock bestämde vi oss för att inte skriva ner konstpauser, tonläge och liknande 

då detta skulle bli för tidskrävande.  

 

Det skriftliga materialet från fokusgrupperna har analyserats för att få inspiration till 

konstruktionen av vår enkät, samt för att kunna sammanställa vårt resultat och 

analyskapitel beträffande fokusgrupperna. Utifrån fokusgruppsmaterialet kunde vi bland 

annat få inspiration till enkätens frågeställningar och svarsalternativ. Inför redovisningen 

av fokusgruppsresultat och analys gick vi noggrant igenom det skriftliga underlaget och 

markerade relevanta och innehållsrika kommentarer som tydliggjorde olika ståndpunkter. 

Vi såg till att identifiera deltagarnas åsikter inom de olika frågeställningarna, vilka var 

kopplade till våra teoretiska utgångspunkter, för att få en uppfattning om hur deltagarna 

förhöll sig till vårt problemområde. 

 

 

4.3  ENKÄT  
För att öka generaliserbarheten i vår studie har vi förutom fokusgrupper även genomfört 

en kvantitativ studie i form av en webbenkät med cirka 500 respondenter. Målet med 

genomförandet av webbenkäten var att få en bild av hur utbredda olika uppfattningar 

kring familjeföretag och kommunikation av hållbarhet är. Nedan kommer vi att mer 

ingående beskriva vårt tillvägagångssätt vid urval, konstruktion och genomförande av 

webbenkäten. Vi kommer även att beskriva vår bearbetning av enkätsvaren. 

 

4.3.1  SAMARBETE MED QUESTBACK 

I genomförandet av vår enkät har vi använt företaget QuestBacks tjänster. De 

tillhandahåller lösningar som gör det möjligt för företag att genomföra marknads-

undersökningar. Vi fick tillgång till deras tjänster via Polarbröd, som även finansierade 

studien.  Vi har använt QuestBacks webbenkätsverktyg för att konstruera frågor. Vidare 

anlitade vi QuestBack för insamlingen av enkätsvar från en på förhand definierad 

målgrupp. QuestBack anlitade då, i sin tur, panelföretaget Cint för insamlandet av svar 

från konsumenter. Cint (2014a, s. 2) har, enligt siffror uppdaterade i maj 2014, 470 722 

personer i sin svenska panel. Panelens fördelning beskrivs i tabell 1. 

 

Total Män Kvinnor 14-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år 

470 722 st 42,08 % 57,92 % 10,05 % 27,36 % 41,39 % 21,19 % 
Tabell 1. Beskrivning av Cints panel i Sverige. 

Cint rekryterar personer till sin panel genom bland annat telefonkontakt, personlig 

interaktion, email, annonser online, media och sociala nätverk. För att inkluderas i 

panelen registrerar sig personerna till databasen genom att skapa ett konto (Cint, 2014b, 

s. 2). Cint använder ett belöningssystem där respondenterna tilldelas poäng efter sitt 

deltagande i undersökningar. Detta baseras på den tid som studien beräknas ta att besvara. 

Paneldeltagarna kan sedan använda poängen till att handla online, få en utbetalning till 

sitt bankkonto eller välja att skänka summan till bistånd (Cint, 2014b, s. 4-5). Vi kommer 

att beskriva mer om hur urval och distribution av vår enkät har gått till nedan. 
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4.3.2  URVAL TILL ENKÄT   
Den grupp av personer som målet är att dra slutsatser om brukar benämnas som 

population (Ejlertsson, 2005, s. 18). I vårt fall var detta personer som deltar i inköp av 

livsmedel och är i åldrarna 20-70 år. Tillsammans med vår kontaktperson på Polarbröd, 

som arbetar som marknadsanalytiker, kom vi överens om att ett mål om 500 enkätsvar 

från respondenter i målgruppen var lämpligt i förhållande till vår studie. I distributionen 

av enkäten har vi tagit hjälp av QuestBack, och indirekt panelföretaget Cint, vilket vi har 

beskrivit närmare i avsnittet ovan. Cint använder sig av ett stratifierat slumpmässigt urval 

(Cint, 2014b, s. 6). Ett sådant urval innebär att populationen inledningsvis stratifieras, det 

vill säga grupperas, utifrån vissa kriterier, och därefter dras det ett slumpmässigt urval av 

personer (Bryman & Bell, 2013, s. 194-195). QuestBack erbjuder riksrepresentativitet 

utifrån tre huvudsakliga kriterier; kön, ålder och region. För region använder sig 

QuestBack av NUTS-indelningen för att säkerställa att urvalet blir riksrepresentativt. 

Syftet med NUTS-indelningen är enligt SCB (2014a) att ha jämförbara områden gällande 

exempelvis yta och befolkning i EU:s medlemsländer. Det är alltså kön, ålder och region 

som vår population har stratifierats utifrån. Med dessa tre kriterier som utgångsläge har 

Cint sedan slumpmässigt valt ut personer för besvarande av vår webbenkät. Urvalet är 

slumpmässigt på så sätt att alla i Cints panel som uppfyller kriterierna har haft lika stor 

chans att väljas ut. För att säkerställa att urvalet blir slumpmässigt använder sig Cint av 

en algoritm (Cint, 2014b, s. 4).  

 

Bryman & Bell (2013, s. 195) beskriver att fördelen med en stratifierad urvalsteknik är 

att den säkerställer att urvalet är fördelat på liknande sätt som populationen. Utifrån 

urvalets representativa fördelning har det således varit möjligt för oss att i hög 

utsträckning generalisera våra resultat för vår population, det vill säga personer i åldrarna 

20-70 år som deltar i inköp av livsmedel. Något som kan ses som en nackdel med 

urvalsprocessen är att endast de som är med i Cints panel har haft möjlighet att komma 

med i undersökningen. Dock består Cints Sverigepanel av 470 722 personer (Cint, 2014a, 

s. 2), vilket vi anser stärker trovärdigheten och generaliserbarheten. Ytterligare en nackdel 

med det urval som skett är att det innebär kostnader. Att genomföra en riksrepresentativ 

undersökning är kostsamt och för vår del hade detta inte varit möjligt utan ekonomisk 

finansiering från Polarbröd.  

 

4.3.3  KONSTRUKTION AV ENKÄT    
I konstruktionen av webbenkäten använde vi oss av QuestBacks enkätverktyg. Verktyget 

gör det möjligt att skapa både öppna frågor och olika typer av matrisfrågor med envals- 

och flervalsalternativ. När vi självständigt konstruerade frågorna till webbenkäten utgick 

vi från vår teori och åsikterna som vi samlat in via fokusgrupperna. I flera fall användes 

diskussionerna från fokusgrupperna som inspiration då vi formulerat olika svarsalternativ 

till enkätfrågor. I bilaga 3 framkommer det hur vi resonerat vid framtagningen av frågor. 

 

För att säkerställa att vi fick in svar från personer i vår målgrupp inleddes vår 

undersökning med screening-frågan: ”Är du helt eller delvis ansvarig för inköp av 

livsmedel i ditt hushåll?” samt en fråga där respondenten fick ange sin åldersgrupp. Om 

respondenten inte uppfyllde kriterierna avslutades undersökningen. Efter dessa två frågor 

följde frågor som alla relaterade antingen till våra teoretiska utgångspunkter eller 

Polarbröd. Vårt upplägg visualiseras med hjälp av figur 7 här nedan.  
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Figur 7. Enkätens upplägg. 

Under temat Hållbarhet i allmänhet valde vi bland annat att inkludera en öppen fråga där 

respondenten kunde beskriva vad denne associerar till ordet hållbarhet. Nästkommande 

tema, Familjeföretag – påverkansfaktorer, innehöll olika påståenden som prövade 

huruvida ett familjeföretags bransch, ålder, storlek, företagsledares hållbarhets-

engagemang och produktmärkningar påverkar. Vidare övergick enkäten till frågor kring 

Kommunikation av hållbarhet som innehöll frågor om företag ska kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete och i så fall vad de ska säga och på vilket sätt. Vi valde även att 

inkludera ett avsnitt om Polarbröd i enkäten. Detta inleddes med allmänna frågor kring 

livsmedels- och brödbranschen i stort för att sedan övergå till konkreta frågor om hur 

Polarbröds hållbarhetsmål uppfattas. Enkäten avslutades med frågor av demografisk 

karaktär.  

 

Vår problemformulering innebar att vi, i enkäten, undersökte konsumenters uppfattningar 

till familjeföretag och hållbarhetskommunikation. Likertskalan är en välkänd skala i 

sammanhang där attityder undersöks (Ejlertsson, 2005, s. 91). För att på ett enkelt sätt 

identifiera skillnader i respondenternas uppfattningar valde vi därför att använda oss av 

en sjusiffrig likertskala. Detta gjorde det möjligt för respondenterna att uppge i vilken 

utsträckning de håller med om olika påståenden. Det blev även möjligt att välja ett neutralt 

alternativ i mitten av skalan, till skillnad från när exempelvis en sexsiffrig skala används.  

 

I huvudsak valde vi att använda oss av fasta svarsalternativ istället för öppna frågor. Detta 

eftersom att det är lättare och mindre tidskrävande för respondenten att ta ställning till. 

Det gjorde det även enklare för oss att i ett senare skede sammanställa resultatet. Trost 

(2012, s. 74) anser att öppna frågor, i den mån det är möjligt, bör undvikas. Dock 

understryker han att det inte helt måste uteslutas. I vårt fall valde vi att ha en öppen fråga 

i enkätens inledande skede för att samla in respondenternas spontana associationer till 

begreppet hållbarhet. Vi konstruerade även enkäten på så sätt att vissa frågor innehöll 

alternativet Annat, där respondenterna på egen hand kunde fylla i sitt svar om de upplevde 

att något alternativ saknas. Genom detta kunde vi se till att det fanns svarsalternativ för 

samtliga tänkbara åsikter, vilket är ett av de råd som Wahlin (2011, s. 305) ger vid 

enkätkonstruktion.  

 

Efter att vi gemensamt hade utformat en första version av enkäten fick vår handledare ge 

feedback. Detta ledde till en omarbetad version som vi sedan förbättrade ytterligare i 

samarbete med marknadsanalytikern på Polarbröd. Hon kom med nyttiga förslag på 

förbättringar. Själva försökte vi ständigt se vad som kunde förtydligas i formuleringarna 

och om något saknades. Wahlin (2011, s. 304) understryker vikten av korta och koncisa 

frågor med ett enkelt språk. Efter både mailkontakt med Polarbröd och besök på 

huvudkontoret för diskussion av enkäten skickade vi ut enkäten till några personer i vår 

Screening

Hållbarhet i 
allmänhet

Familjeföretag -
påverkansfaktorer

Kommunikation 
av hållbarhet

Polarbröd

Demografiska 
frågor
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närhet som fick möjlighet att ge förslag på ytterligare förbättringar. När detta var gjort 

skickades enkäten för kvalitetssäkring till QuestBack. Denna kvalitetssäkring innebar att 

anställda på QuestBack gick igenom enkäten för att sedan komma med 

förbättringsförslag. Det var sedan upp till oss att självständigt besluta om huruvida vi ville 

ändra något utifrån det. Genom att vi fick feedback i flera steg kunde vi säkerställa att 

frågorna var tydligt formulerade och innehöll frågeställningar som på ett bra sätt 

undersökte vårt valda problemområde. Det ledde även till att vi fick en uppfattning om 

hur lång tid enkäten skulle ta att besvara. Vår enkät återfinns i sin helhet i bilaga 2.  

 

4.3.4  GENOMFÖRANDE AV ENKÄT    
QuestBack ansvarade för insamlandet av svar från vår på förhand definierade målgrupp, 

det vill säga personer som helt eller delvis deltar i inköp av livsmedel och är i åldrarna 

20-70 år. Då vi använde oss av QuestBack för distribution av enkäten var det möjligt för 

oss att få en representativ fördelning gällande kön, ålder och region. Detta har vi redogjort 

mer ingående i tidigare avsnitt.  

 

De personer som valdes ut med Cints algoritm mottog ett e-mail med en inbjudan att delta 

i undersökningen. Mailet innehöll en länk till enkäten samt information om 

förutsättningarna. Enligt Cint (2014b, s. 4) innehåller dessa typer av inbjudningar 

följande: en generell beskrivning av undersökningens syfte, information om vem som står 

bakom undersökningen, beräknad tidsåtgång, deadline för att delta, tydliggörande om 

konfidentialitet och anonymitet, att de när som helst kan avsluta deltagandet samt villkor 

för deltagandet i panelen och ersättningssystemet.  

 

Enkäten gick i ett inledande skede ut till cirka 170 personer. Efter detta hade vi möjlighet 

att göra förändringar i enkäten om vi önskade och vi valde att lägga till två påståenden 

innan det stora utskicket skedde. Av denna anledning finns två påståenden där vi fått in 

färre svar, men vi anser ändå att svaren vi fått in på dessa påståenden, drygt 360 stycken, 

är tillräckligt många för att kunna göra en analys och dra slutsatser. De påståenden som 

vi lade till var ”Företag överdriver sina hållbarhetsinsatser i sin kommunikation” och 

”Jag prioriterar produkter från företag som jag vet jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor”. 

Det första utskicket skedde den 11:e april 2014. Enkäten gick ut i stort den 14:e april 2014 

och vi fick in tillräckligt många svar denna dag för att nå vårt mål om 500 respondenter. 

Fördelningen över inkommande svar tydliggörs i figur 8.  

Figur 8. Enkätsvar. 
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Totalt skickades enkäten ut till 612 personer. Av dessa påbörjade 589 enkäten. De två 

första frågorna i enkäten var screening-frågor som användes för att kunna säkerställa att 

enkäten besvarades av personer i målgruppen. Av de 589 personer som startade enkäten 

var det tio personer som exkluderades från undersökningen på grund av att de inte 

tillhörde målgruppen. Vi hade ett visst partiellt bortfall då några respondenter inte 

fullföljde hela enkäten. Med partiellt bortfall menas att en eller flera av enkätfrågorna inte 

har svarats på eller inte har besvarats på ett korrekt sätt (Wahlin, 2011, s. 306). Totalt 

besvarades samtliga enkätfrågor av 532 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 86,9 

procent. Vi uppnådde därmed även vårt mål om 500 respondenter.  

 

4.3.5  BEARBETNING AV ENKÄTSVAR     
Vid bearbetning av vår kvantitativa data har vi använt oss av QuestBacks sammanställda 

enkätsvar, Excel och SPSS som är ett dataprogram för statistisk analys (IBM, 2014b). 

Inledningsvis sammanställde vi resultaten för respektive enkätfråga grafiskt med Excel, 

något som vi sedan använt som utgångspunkt för djupare analyser. I webbenkätverktyget 

har vi fått fram en sammanställning av respondenternas svar på de olika enkätfrågorna. 

Det var även möjligt för oss att skapa korstabeller för att analysera enkätresultatet 

ytterligare i verktyget. En fördel med QuestBacks webbenkätverktyg är möjligheten att 

exportera rådata till en excelfil för att därefter importera den vidare in i SPSS. Genom att 

vi inte registrerat data manuellt har risken för misstag på grund av den mänskliga faktorn 

minimerats. För att undvika att resultaten från de olika frågorna skulle bli snedvridna har 

vi valt att exkludera samtliga svar, på alla frågor, från de respondenter som inte fullföljt 

hela enkäten i vår analys i SPSS.  

 

För enklare sammanställningar av resultatet, i form av stapel- och cirkeldiagram, har vi 

använt oss av Excel. Vid mer avancerade dataanalyser har vi nyttjat SPSS. I SPSS har vi 

framförallt utfört frekvens-, korrelations- och regressionsanalyser. Utifrån dessa analyser 

har vi fått fram medelvärden, mätt samband mellan olika variabler och identifierat vilken 

effekt olika variabler har på varandra. I SPSS har vi även testat huruvida de värden vi fått 

fram är signifikanta.  

 

En stor del av våra enkätfrågor bestod av påståenden som respondenten besvarade genom 

att markera sitt ställningstagande på en sjugradig likertskala. Vid analys av resultatet har 

vi i de flesta fall, när vi inte uppgett något annat, utgått från att de som angett 1-3 inte 

instämmer och de som angett 5-7 instämmer. De som angett 4 har vi tolkat som svaret 

“varken eller”. Enkäten innehöll en obligatorisk öppen fråga. Istället för att redovisa alla 

kommentarer för sig i vårt resultatavsnitt har vi valt att visualisera vanligt förekommande 

ord med hjälp av ordmoln. Vi har även grupperat svaren och sammanställt i ett diagram 

för att enklare ge en bild över respondenternas åsikter.  

 

 

4.4  ANALYSMETOD 
Vi har analyserat vår data i två etapper. Inledningsvis analyserades fokusgrupperna och 

enkätundersökningen separat. Detta har redogjorts för i avsnitt 4.2.4 Bearbetning av 

inspelat material och 4.3.5 Bearbetning av enkätsvar. Därefter har resultaten som 

uppkommit i fokusgrupperna och enkätundersökningen analyserats gemensamt, vilket 

redogörs för i avsnitt 6.3 Aggregerad analys. I denna analys eftersträvade vi att finna 

teman där resultaten sammanstrålade respektive skilde sig åt. De nyckelområden som 
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identifierats används sedan som en utgångspunkt för att komma djupare i analysen av 

resultaten från de två undersökningsmetoderna.  

 

 

4.5  KRITIK MOT PRIMÄRKÄLLOR  
Vid genomförande av fokusgrupper finns det alltid en risk att moderatorn, den som leder 

samtalet, påverkas av dominanta deltagare eller inte bibehåller ett neutralt förhållningssätt 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 138). Det finns således en risk att vi, i egenskap av 

samtalsledare, har påverkat fokusgruppssamtalen i viss utsträckning även fast vi strävade 

efter att hålla en neutral roll utan att värdera deltagarnas kommentarer. I en fokusgrupp 

kan personerna få stöd och inspiration av varandra (Olsson & Sörensen, 2011, s. 138). 

Detta ser vi som positivt då vår syn på kunskap är att den utvecklas i interaktion med 

andra människor. Samtidigt förstår vi att det finns en risk att deltagarna inte vågade 

uttrycka sina åsikter vid alla tillfällen. Vår uppfattning är dock att gruppdynamiken i båda 

fokusgrupperna var god och att deltagarna kände sig trygga i situationen då samtliga 

kände någon av oss sedan tidigare. I fokusgruppernas inledning uppmuntrade vi även till 

diskussion och tydliggjorde att det inte finns några rätt eller fel svar. I båda 

fokusgrupperna följde vi vår intervjuguide, spelade in och transkriberade samtalen 

ordagrant vilket vi anser styrker tillförligheten i vår kvalitativa data. Vidare ser vi att 

kritik skulle kunna riktas mot att vi enbart genomfört två fokusgrupper. Dock hade vi av 

tidsskäl inte möjlighet att utföra fler fokusgrupper på grund av vårt val att genomföra 

både fokusgrupper och webbenkät. 

 

Vi genomförde en webbenkät och det har därför inte varit möjligt för oss att finnas 

tillgängliga för eventuella frågor vid besvarandet. Detta kan ses som en svaghet eftersom 

det är svårt för oss att veta om respondenterna har förstått frågeställningarna på ett korrekt 

sätt. Ejlertsson (2005, s. 99) betonar att undersökningens kvalitet kan ifrågasättas om 

frågor ställts på ett felaktigt sätt, om enkäten lämnats ut till fel personer eller om flertalet 

vägrar att svara. Vi har varit noga med att se över tydligheten i våra frågeformuleringar 

genom att ta in feedback från olika personer. En annan konsekvens som kan uppstå vid 

webbenkätsundersökningar är att alla grupper av konsumenter inte använder internet i 

samma utsträckning. Det som inte använder internet återfinns främst i de yngre och äldre 

åldrarna (Findahl, 2013). Eftersom vi avgränsat urvalet till 20-70 åringar anser vi att detta 

problem minskas. I och med att vår enkät besvarats av individer som är med i Cints panel 

finns en risk att respondenterna kan ha lämnat ogenomtänkta svar på grund av att de 

främst deltagit för att samla poäng.  

 

Vårt ämnesområde rör konsumenters uppfattningar om hållbarhet och det kan därför 

finnas en risk att respondenterna svarade vad de “borde” svara istället för att uppge hur 

de faktiskt agerar och resonerar. Det faktum att vi genomförde en webbenkät och att 

respondenterna var anonyma kan dock ha bidragit till att de vågade framföra sina åsikter 

utan att försköna sin inställning. Genom att vi valt att använda en sjusiffrig likertskala har 

vi fått nyanser i svaren och kunnat urskilja intensiteten i respondenternas svar om sina 

attityder. Vi gav då även respondenterna möjlighet att ställa sig neutrala till enkätens 

påståenden. Vid flertalet påståenden är det en stor andel av respondenterna som har valt 

en neutral ställning. Då vår enkät undersöker ett komplext ämnesområde är vårt antagande 

att respondenterna i vissa fall undvikit att analysera sitt ställningstagande och svarat 

“varken eller” för att det är mindre tidkrävande. Dock såg vi det som en nödvändighet att 

ge respondenterna möjlighet att ställa sig neutrala då vi inte ville tvinga personer som 

faktiskt var neutrala att ta ställning för eller emot. 
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4.6  FORSKNINGSETIK   
För att undvika negativa konsekvenser med forskning finns ett antal forskningsetiska 

aspekter att ta hänsyn till (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78). I detta avsnitt diskuterar vi 

vårt etiska ställningstagande och agerande vid utförandet av denna studie.  

 

4.6.1  ETISKA FORSKNINGSPRINCIPER     
Vetenskapsrådet (u. å, s. 6) har satt upp fyra huvudsakliga forskningsprinciper; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som 

bör följas när en studie genomförs. Informationskravet innebär att de som berörs av 

studien ska informeras om dess syfte och på vilka premisser de deltar (Vetenskapsrådet, 

u.å., s. 7). I både de kvalitativa och den kvantitativa undersökningen blev respondenterna 

informerade om vad vår uppsats handlar om samt vad den specifika undersökningen 

ämnade bidra till. De fick även vetskap om att deras svar behandlas konfidentiellt och att 

de är anonyma. Enligt samtyckeskravet ska personer som deltar i undersökningen ha rätt 

att självständigt bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, u.å., s. 9). Det var 

frivilligt att delta i både fokusgrupperna och enkäten som vi genomfört. Deltagarna kunde 

även avbryta sin medverkan när de ville utan komplikationer. Vi ville spela in ljudet från 

fokusgrupperna för att använda det som underlag när vi transkriberade. Deltagarna fick 

ta ställning till huruvida de accepterade det och vi inväntade godkännande från samtliga 

deltagare innan vi startade inspelningen. I och med detta anser vi att vi även uppfyllt 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter skyddas med 

största möjliga sekretess och att personuppgifter hålls hemliga för obehöriga 

(Vetenskapsrådet, u.å., s. 12). I vår undersökning hålls alla medverkande respondenter 

anonyma. I resultaten från enkäten identifierades individerna med ett respondent-ID-

nummer i konfidentialitetssyfte. Av samma anledning valde vi att använda fiktiva namn 

för respondenterna i fokusgrupperna vid transkribering och citering. Vetenskapsrådets 

(u.å., s. 14) fjärde forskningsprincip benämns som nyttjandekravet. Det syftar till att 

insamlat material endast ska användas för forskningsändamål. Vi har endast samlat in 

data i uppsatssyfte och har av hänsyn till detta inte använt de insamlade uppgifterna till 

något annat.  

 

Enligt Holme & Solvang (1991, s. 38) är etiken subjektiv och baserad på värderingar och 

som forskare är det viktigt att fundera över forskningens värdegrund. Utöver de aspekter 

som innefattas i Vetenskapsrådets huvudsakliga forskningsprinciper har vi gjort 

ytterligare etiska ställningstaganden under vårt arbete. I och med att vi skriver denna 

uppsats i samarbete med Polarbröd, är en viktig etiskt aspekt för oss att de godkänner den 

information vi valt att inkludera i arbetet. Av denna anledning har vi haft en kontinuerlig 

dialog med vår handledare på Polarbröd om innehåll i både undersökningar och 

uppsatsens övriga delar.  

 

4.6.2  ETISKA OCH SAMHÄLLELIGA ASPEKTER AV ÄMNESOMRÅDET     
Ovan diskuterades de forskningsetiska principer som vi ämnat att följa vid genomförandet 

av denna studie. Saunders et al. (2009, s. 187-188) konstaterar dock att etiska 

ställningstaganden tas genom hela forskningsprocessen. Redan när vi valde ämnesområde 

var etik av hög relevans eftersom ämnet är direkt kopplat till CSR som i stort handlar om 

företagens samhälleliga ansvarstagande. Vi har också valt att samarbeta med Polarbröd 

som enligt vår uppfattning är ett företag som har ett genuint hållbarhetsintresse och agerar 

på ett etiskt sätt. Vi undersöker konsumenters syn på CSR-kommunikation från 

familjeföretag. Därför kan å ena sidan undersökningens resultat användas till hur ett 
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företag ska utforma sin kommunikation för att med marknadsföring nyttja sitt 

hållbarhetsfokus som ett försäljningsargument. Ur denna synvinkel kan vissa ifrågasätta 

huruvida forskningsområdet är etiskt korrekt. Å andra sidan anser vi att konsumenter bör 

få tillräckligt med information om hur företag arbetar med CSR-frågor för att kunna göra 

medvetna val, och att det därför är av intresse att veta hur konsumenterna kan komma att 

uppfatta denna typ av kommunikation.  
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5.  POLARBRÖD  
I vårt uppsatsarbete har vi valt att samarbeta med Polarbröd med syftet att få en tydlig 

praktisk koppling till vårt forskningsområde. För att kunna ge rekommendationer till 

Polarbröd är det nödvändigt att få en förståelse för deras historia, nuvarande CSR-arbete 

och kommunikation samt de hållbarhetsutmaningar som de står inför. Med anledning av 

detta ger vi en närmare beskrivning av Polarbröd i detta kapitel. 

  

5.1  ETT FAMILJEFÖRETAG MED LÅNG TRADITION  
Polarbröd AB startade sin verksamhet 1972 men är ett familjeföretag som har hundraåriga 

traditioner i norrländsk brödkultur. Det började år 1879 då bagaren Johan Nilsson slog 

sig ner i Pite älvdal och startade ett bageri. Bageriet har sedan dess gått i arv och utvecklats 

med åren.  På 1950-talet ville familjen baka och sälja i större skala och valde då att frysa 

bröden för att behålla färskheten. Frysmetoden gjorde det möjligt för Polarbröd att baka 

bröd till hela Sverige utan att använda konserveringsmedel. De sålde bland annat en 

smörgås med rökt renstek som pålägg som gjorde succé. Denna döptes till Polar 

Sandwich, föregångaren till den välkända Renklämman, som senare gav namn till 

företaget Polarbröd. Renköttet i Polarsandwichen fungerade som inspiration för renen 

som syns mot den norrländska midnattssolen i Polarbröds logotyp (Bodin, 2007, s. 5-30). 

 

I december 2005 skedde det senaste generationsskiftet i Polarbröd. Systrarna Anna 

Borgeryd och Karin Bodin klev då in och tog över huvudägandet av Polarbrödskoncernen 

efter sina föräldrar (Bodin, 2007, s. 186). Karin har rollen som VD och Anna är 

koncernstrateg och styrelseordförande (Polarbröd, 2011). 

 

 

5.2  KÄRNVERKSAMHET OCH MARKNAD  
Polarbröd tillverkar mjukt och hårt tunnbröd, kakbröd, ljust och mörkt portionsbröd samt 

färdiga smörgåsar. De har även ett fristående varumärke, Gene, som bakar klassiska 

tunnbröd. Alla bröd från Polarbröd bakas utan konserveringsmedel och är fria från mjölk 

och allergener. Samtliga av Polarbröds bagerier ligger i Norrland, närmare bestämt i 

Älvsbyn, Omne och Bredbyn (Polarbröd, 2012, s. 5). 

 

Polarbröd är den tredje största producenten av matbröd i Sverige (Polarbröd, 2014a). 

Pågen (2014) är marknadsledande. Därefter ligger Fazer (2013) som även äger 

varumärket Skogaholm. Handelns egna märkesvaror och butiksbakat bröd hör också till 

konkurrenterna. Polarbröd har 14,5 procent av den svenska mjukt matbrödsmarknaden 

och är marknadsledare inom brödkakor, mjukt och hårt tunnbröd. 74 procent av 

försäljningen sker till dagligvaruhandeln, 9 procent till storhushåll och industri samt 17 

procent export. De största exportländerna är Norge och Frankrike (Polarbröd, 2014a).  
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5.3  FÖRETAGSLEDARNA  
Anna Borgeryd, koncernstrateg, är tillsammans med systern Karin Bodin, VD, 

huvudägare av Polarbröd. De är femte generationens bagarbarn i familjeföretaget 

(Polarbröd, 2014a). De båda systrarna syns regelbundet i media, på föreläsningar och i 

andra offentliga sammanhang. Deras intresse för hållbarhet och försörjningsfrågor gör sig 

tydligt i dessa aktiviteter.  

 

Anna Borgeryd är förutom koncernstrateg och styrelseordförande på Polarbröd även 

rådgivare till regeringens framtidskommission om grön ekonomi. Hennes blogg Wood & 

blue, handlar om försörjningsutmaningarna i världen och hon har nyligen släppt en 

roman, Tunna Väggar, som enligt Berglund (2014) har kallats ”ett skönlitterärt manifest 

för hållbarhet i relationer, i världsekonomin och i miljön.” Anna har även varit talare på 

TEDx som är en konferens som samlar talare med ”idéer värda att sprida” (TED, u.å.). 

Hennes TEDx-föreläsning hade titeln “The Dawn of a New Economy” där hon 

diskuterade att alla har ett ansvar för en hållbar utveckling och att en ny ekonomisk 

spelplan är nödvändig (TED, 2013). Hon har även deltagit under Sustainability Day och 

andra event där hållbarhets- och försörjningsfrågor diskuterats (Polarbröd, 2014g).  

 

Karin Bodin har också uppmärksammats för sina insatser i olika sammanhang. Hon blev 

år 2012 placerad på listan i Veckans Affärers presentation av Sveriges 125 mäktigaste 

kvinnor (J:son Halth & Wagner, 2012). Liksom sin syster har hon deltagit i olika 

föreläsningar och seminarier där hållbarhetsfrågor behandlas. Under Guldnyckelns 

(2014) inspirationsdag höll Karin exempelvis en föreläsning för att dela med sig av sina 

råd för hållbar förändring. 

 

I majoriteten av de offentliga sammanhang som Anna och Karin deltar eller omnämns i 

lyfts deras intresse för hållbarhet upp. Deras hållbarhetsengagemang gör sig tydligt i 

utmärkelser de fått samt de event, med hållbarhet som tema, som de deltagit i för att 

inspirera. Karin och Anna har utnämnts som Årets Entreprenörer i region norr 2013 av 

EY (2013). Juryordförande Maria Wallin Wållberg kommenterade att: 

 
”Polarbröd har under Annas och Karins ledning utvecklats till ett modernt företag som driver 

utvecklingen inom bland annat hållbarhets- och jämställdhetsfrågor, samtidigt som företaget ökat i 

både omsättning och lönsamhet” (EY, 2013). 
 

Företagsledarsystrarna har vidare varit aktiva i samhällsdebatten genom att de deltagit 

under Almedalsveckan under 2012 och 2013. Seminarierna kombinerades med 

rundabordssamtal där Polarbröds ledning tillsammans med deltagarna diskuterade 

Polarbröds hållbarhetsutmaningar. Karin har uttryckt att dialogen är viktig, och att de tar 

vara på de konkreta råd och insikter som uppkommit i deras arbete med hållbarhet 

(Polarbröd, 2014h). 
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5.4  HÅLLBARHETSARBETE  
Polarbröds syfte är att ”Skapa möjligheter att äta gott och sunt nu och i generationer” 

(Polarbröd, 2014a). Genom att ta del av Polarbröds syfte kan vi konstatera att hållbarhet 

har en central plats i företagets verksamhet. För att arbeta i enlighet med syftet jobbar 

Polarbröd utifrån tre hållbarhetsperspektiv; ekonomiskt, miljömässigt, och socialt.  

 

Den ekonomiska aspekten handlar om att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt som skapar 

värde för företagets samtliga intressenter. Att vara vinstdrivande är enligt Polarbröd 

(2012, s. 3) inte ett isolerat mål i sig. Lönsamhet är vägen för att nå ett högre mål – att bli 

mer hållbara. Polarbröd bidrar till samhällsekonomin och det ekonomiska välståndet i 

Norrland genom att skapa arbetstillfällen och betala skatt i de kommuner där de verkar 

(Polarbröd, 2012, s. 21).  

 

Den miljömässiga aspekten gör sig tydlig i Polarbröds hållbarhetsarbete då de har satt 

upp målet att de ska vara 100 procent fossilfria år 2022. De strävar efter att vara 

långsiktigt hållbara gällande råvaror, energi, transporter och emballage (Polarbröd, 2012, 

s. 11-12). I dagsläget har Polarbröd en koldioxidneutral produktion och bagerierna är 

certifierade enligt BRC, som är en standard för ökad produktsäkerhet och hygien 

(Polarbröd, 2014c). Polarbröd är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 

(Polarbröd, 2014c) och bageriet i Bredbyn är KRAV-certifierat (Polarbröd, 2012, s. 16). 

Ytterligare exempel på vad Polarbröd gör för att ta ett miljömässigt ansvarstagande är att 

de använder sig av miljövänliga förpackningar som är 85 procent förnyelsebara och 100 

procent återvinningsbara samt att de använder sig av grön el (Polarbröd, 2012, s. 12). 

Under våren 2013 investerade Polarbröd i tre vindkraftverk och i januari 2014 släpptes 

nyheten att de investerat i ännu ett vindkraftverk (Polarbröd, 2014d). 60 procent av 

Polarbröds transporter sker i dagsläget på järnväg, men för resten av transporterna krävs 

lastbil för att kunna nå ut till butikerna i landet (Emdén, 2013). Polarbröd fryser brödet 

direkt efter gräddning för att sedan tina brödet på väg till butik, en metod som kallas för 

Polfärskt. Genom att använda sig av denna metod kan Polarbröd undvika 

konserveringsmedel, planera produktionen och minska svinn (Polarbröd, 2014e). 

 

Polarbröds jämställdhetsarbete är ett exempel på en utav deras hållbarhetsinsatser som 

går att relatera till deras sociala ansvarstagande. År 2009 vann de Veckans Affärers pris 

för att vara Sveriges mest jämställda företag (Polarbröd, 2009). Könsfördelningen är 

ungefär 50 procent kvinnor och 50 procent män bland företagets 400 anställda (Polarbröd, 

2012, s. 16). År 2013 blev Polarbröd utsedda till Sveriges föräldravänligaste arbetsplats 

av Unionen (Polarbröd, 2013). Under år 2013 vann Polarbröd även Sparbanken Nords 

ledarskapsstipendium på 10 000 kronor. Företagsledarna Karin och Anna valde att skänka 

hela beloppet till ett skolprojekt i Tanzania (Sparbanken Nord, 2013). Sedan år 2010 

skänker även Polarbröd en julgåva till barnhemmet Sis Lye Orphenage i Liberia 

(Polarbröd 2014f).  
 

 

5.5  NUVARANDE KOMMUNIKATION  
Varumärket Polarbröd är idag välkänt i Sverige. År 2009 blev det utsett till ett av Sveriges 

starkaste varumärken av Superbrands (u.å.). En viktig del av Polarbröds varumärke är det 

norrländska ursprunget, vilket de kommunicerar ut genom olika typer av 

marknadsföringskanaler. Logotypen, en ren med midnattssolen i bakgrunden, och 

företagsnamnet drar båda tydliga paralleller till det norrländska. På Polarbröds Facebook-
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sida (Polarbröd, 2014j), där de har drygt 55 000 följare, presenterar de sig som 

”Norrländsk utstickare som älskar bröd”. Polarbröds (2014i) hemsida innehåller även 

flertalet bilder på människor som njuter av Polarbröd ute i det fria. I mars 2014 började 

Polarbröd använda ”Ovanligt gott” i sin marknadskommunikation (Polarbröd, 2014b). 

 

Polarbröds hållbarhetsaktiviteter och mål är många, dock kommuniceras inte dessa ut i 

alla kommunikationskanaler. I dagsläget presenterar Polarbröd främst sitt CSR-arbete på 

sin hemsida. Hemsidan innehåller flikar så som ”Hållbart i Generationer” och ”Klimat 

och Miljö” (Polarbröd, 2014i). Polarbröds (2012) årliga hållbarhetsrapport innehåller 

fakta om deras hållbarhetsarbete och utmaningar som de står inför. Förutom 

kommunikation på hemsidan och i hållbarhetsrapporten är, som vi beskrivit tidigare, 

företagsledarna tydliga med företagets hållbarhetsfokus. I nuläget använder inte 

Polarbröd brödförpackningarna, Facebooksidan och reklamkampanjer som 

kommunikationskanaler i stor utsträckning för CSR-budskap. I jämförelse med hemsidan 

och hållbarhetsrapporten är dessa kommunikationskanaler mer lättillgängliga och synliga 

för gemene man. Vår analys är att det krävs engagemang från konsumenten för att ta del 

av Polarbröds hållbarhetsarbete genom de kanaler som främst används idag.   

 

 

5.6  KOMMUNIKATIONS- OCH HÅLLBARHETSUTMANINGAR  
I Polarbröds hållbarhetsrapport (2012, s. 3) säger Polarbröd att de arbetar intensivt med 

utmaningen att vara hållbara i minst fem generationer till. Många av dessa aktiviteter har 

omnämnts tidigare. Genom intressentdialoger, där frågan om vad de behöver göra ur ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv för att finnas i 133 år till, har det 

framkommit att en majoritet efterfrågar attraktiva produkter, gott ledarskap och en 

lönsamhet som möjliggör fortsatta investeringar för framtiden. Intressenterna poängterar 

även vikten av att Polarbröd fortsätter att utveckla sitt miljöarbete (Polarbröd, 2012, s. 3). 

Bröd har låg klimatbelastning jämfört med andra livsmedel (Brödinstitutet, 2013), men 

jordbruket och djurhållningen är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser i 

både Sverige och globalt (Jordbruksverket, 2013). Polarbröd (2012, s. 10) konstaterar att 

de måste ta ansvar för brödets ”väg från jordbruksmark tillbaka till jordbruksmark” för 

att vara långsiktigt hållbara. Hållbarhetsmål är satta både långsiktigt och kortsiktigt vad 

gäller råvaror, transporter, förpackningar och energi. Polarbröd förklarar att målen är högt 

satta för att de ska utmana sig själva, och att de lovar att göra sitt bästa men lovar inte att 

lyckas (Polarbröd 2012, s. 11). Bland de långsiktiga målen till år 2022 nämns följande i 

hållbarhetsredovisningen (Polarbröd, 2012, s. 11-12):  

 

 ”Långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd” 

 ”Genom flera olika lösningar minska vår klimatbelastning med 83 procent på 

fjärrdistributionen och 63 procent på närdistributionen. Att i slutet av år 2022 vara 

100 procent fossilfria” 

 ”Förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller fossilfria” 

 ”Tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på grön 

energi.”  

 

Polarbröds VD Karin Bodin medverkade i mars 2014 på en inspirationsdag i samband 

med tävlingen Guldnyckeln. Hennes föreläsning hade namnet ”Förändring kräver 

kommunikation” och hon fördjupade sig där i Polarbröds hållbarhetsmål och utmaningar. 

Guldnyckeln (2014) beskriver att kommunikationsutmaningen gavs särskilt fokus då den 

största utmaningen i allt förändringsarbete är att få med sig människor - engagera 
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konsumenter, medarbetare, kunder, partner och samhället i stort. I ett citat på 

Guldnyckelns (2014) hemsida påpekar Karin att:  
 

”Bara då har vi en chans att lyckas. Säger man vad man drömmer om kommer människor som delar 

ens dröm att hjälpa till”. 

  

Sammanfattningsvis ligger Polarbröds största kommunikations- och hållbarhets-

utmaningar i att förstå vad de ska göra för att bli helt hållbara, agera därefter samt hur de 

kan kommunicera sina insatser på ett sätt som engagerar intressenterna. 
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6.  RESULTAT OCH ANALYS  
I detta avsnitt presenterar och analyserar vi resultatet av våra två undersökningar. 

Inledningsvis redogör vi för resultatet och vår analys av fokusgrupperna.  Därefter lyfter 

vi fram och diskuterar det som framkommit i enkätundersökningen. Kapitlet avslutas med 

en gemensam analys.  

 

6.1  FOKUSGRUPPER   
Fokusgrupperna bestod av sju respektive sex deltagare. I tabellerna nedan beskriver vi 

gruppsammansättningarna utifrån faktorerna ålder och sysselsättning. Namnen är fiktiva.  

 

Namn Ålder Sysselsättning 

Maria 31 Universitetslektor 

Sofie 25 Civilekonomstudent – Service Management 

Patrik 37 Speciallärare 

Camilla 31 Sjuksköterska 

Gina 25 Psykologstudent 

Andreas 26 Snickare 

Linus 26 Brandman & Utbildare 
Tabell 2. Deltagare i fokusgrupp 1. 

Namn Ålder Sysselsättning 

Barbro 65 Pensionerad textillärare 

Ulf 65 Pensionerad lärare 

Anna  35 Enhetschef på kommunen 

Viktor  27 Civilekonomstudent - Affärsutveckling 

Malin  25 Civilekonomstudent 

Oscar 34 Kostvetarstudent 
Tabell 3. Deltagare i fokusgrupp 2. 

De två fokusgruppsundersökningarna som genomfördes var indelade i följande fyra 

teman; Hållbarhet i allmänhet, Påverkansfaktorer, CSR-kommunikation och Polarbröd. 

Vi kommer att utgå från dessa teman när vi presenterar vad som framkom i 

fokusgrupperna.  

 

6.1.1  TEMA 1: HÅLLBARHET I ALLMÄNHET  
Det första temat gick ut på att undersöka deltagarnas uppfattningar om begreppet 

hållbarhet och hållbara företag. Spontana associationer som deltagarna hade till ämnet 

hållbarhet var bland annat; hållbarhet på mat, miljötänk, följa lagstiftningen, etiska och 

sociala aspekter, långsiktighet samt hänsynstagande till samhälle, natur och anställda. 

Deltagarna betonade att det är många faktorer som påverkar om ett företag är hållbart 

eller inte, och att innebörden av själva begreppet hållbarhet är ytterst komplext. På frågan 

om ett företag kan vara hållbart framhävde deltagarna vikten av att företag använder 

hållbara metoder i produktionen, samt att de följer med i utvecklingen genom att 
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exempelvis använda sig av fossilfria bränslen. I fokusgrupperna uppkom diskussioner 

som överensstämde med den teori om CSR som vi lyft fram i tidigare kapitel. Carroll 

(1991, s. 40-43) beskriver CSR som ett ämne som innehåller ekonomiskt, juridiskt, etiskt 

och filantropiskt ansvar. Elkington (1997, s. 72-94) anser i sin tur att företag ska redovisa 

ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat. Genom fokusgrupperna kunde vi därmed, 

i enlighet med tidigare forskning, förstå att hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp med 

flera dimensioner och ansvarsnivåer. 

 

Efter en kort diskussion om hållbarhetsbegreppet fick deltagarna tillgång till ett antal 

tidningar från vilka de hade i uppgift att klippa ut bilder som de på något sätt associerade 

till ordet ”hållbarhet”. Var och en av deltagarna fick sedan motivera sina val. Därefter 

diskuterades skillnader och likheter mellan de utklippta bilderna. Nedan redovisar vi 

bilderna som deltagarna valde ut i de två fokusgrupperna. 

 

 
Figur 9. Bildövning – Fokusgrupp 1. 

 

I den första fokusgruppen motiverade deltagarna bildernas koppling till hållbarhet med 

att arbeta för att rädda planeten, leva nyttigt och enkelt, unna sig lugn och ro, använda 

produktmärkningar, anställa människor som är utanför normen och handla hållbara grejer. 

De likheter som deltagarna kunde urskilja var att bilderna innehöll mycket natur, 

människor, träning, nyttig mat och ro för själen. Färgmässigt tyckte deltagarna att 

bilderna överlag var ljusa och färgglada.  

 

I den andra fokusgruppen kopplade deltagarna sina valda bilder till hållbarhet för att de 

visade på fysiskt välmående, gemenskap över generationer, natur, hållbara 

konstruktioner, nyttig mat, rättvisemärkt och hållbara transportmedel. Bilderna från 

denna fokusgrupp visas i figur 10. När deltagarna tillfrågades om de kunde identifiera 

några likheter mellan bilderna nämndes träning, natur, mat, kropp och själ, och hur man 

transporterar sig utan att påverka naturen.  
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Figur 10. Bildövning fokusgrupp 2. 

6.1.2  TEMA 2: PÅVERKANSFAKTORER  
Det andra temat, påverkansfaktorer, bestod av frågor med syfte att ta reda på vilken roll 

bransch, ägarstruktur, varumärke, företagsledare, CSR-aktiviteter och 

produktmärkningar spelar för konsumenternas syn på företagets hållbarhets-

kommunikation.  

 

När deltagarna tillfrågades om branschen som ett företag befinner sig inom spelar roll för 

om företaget kan vara hållbart på ett trovärdigt sätt uttryckte sig några deltagare på 

följande sätt: 

 
”Ja, det skulle jag säga. Till exempel McDonalds, alltså vad heter det… Snabbmatskedjorna. Det 

känns som att den branschen är tänkt för att det ska gå snabbt. Det ska va billigt, billig arbetskraft. 

Snabbt blir ju också att det blir stressigt för personalen. De vill tjäna massa pengar så det ska ja… 

Inte så bra arbetsförhållanden.”  

 

”Fast jag tänker att man kan ju alltid förändra företaget. Man kan ju gå mot nått annat håll. Så det 

behöver inte vara vilken bransch. Till exempel med olja – då kan man kanske ta… Ja, etanol har 

dom försökt ett tag och sen nått annat. Så att jag tror att man kan påverka själv om man är villig att 

förändra sig.”  

 

Deltagarna i båda fokusgrupperna ansåg att livsmedelsbranschen inte är hållbar i nuläget, 

men att den skulle kunna bli mer hållbar. Deltagarna menade att det framför allt krävs en 

attitydförändring hos oss som konsumenter och att vi behöver vara beredda att betala 

extra för närproducerade och ekologiska produkter. Diskussionen leddes sedan in på 
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brödföretag och vad som krävs för att vara hållbar inom denna bransch. Så här uttryckte 

sig några av deltagarna kring hur ett brödföretag kan vara hållbart: 

 
”Det beror ju på råvarorna, vad dom använder. Det måste väl gå. Tillverka bröd måste väl gå att 

hitta allting skulle jag kunna tänka mig som är miljöhållbart. Både mjölk och mjöl och alltihop.” 

 

”Allt ifrån råvaror, till framställning, till hur dom anställda har det på jobbet, till förpackning. Alltså 

med framställning menar jag ju hur man tillverkar brödet, alltså energiåtgången.”  

 

Utifrån diskussionen kring branschens påverkan går det att utläsa att branschen kan ha 

betydelse. Det framgick även att företag inom vissa branscher kan vara lättare att uppfatta 

som hållbara eftersom de på ett enklare sätt har möjlighet att göra sin produktion mer 

miljövänlig. Dock kan företag inom alla branscher arbeta med hållbarhet och bli mer 

hållbara. Utifrån samtalet kring bransch som fördes i fokusgrupperna går det att dra 

paralleller till tidigare forskning inom ämnet. Du et al. (2010, s. 15) anser att den industri 

som företaget verkar inom påverkar CSR-kommunikationens effektivitet. Sweeney & 

Coughtlan (2008, s. 115) belyser att ett företag som verkar inom en specifik bransch kan 

ses som mer samhälleligt ansvarig på grund av verksamhetens natur. Här kan deltagarnas 

associationer till snabbmatsindustrin ses som ett exempel på att olika branscher uppfattas 

som mer eller mindre hållbara av konsumenter.  

 

När åldersfaktorn diskuterades, det vill säga om det är ett gammalt eller nystartat företag, 

ansåg deltagarna överlag att företagets ålder inte spelar någon roll för om det kan vara 

hållbart eller inte. I fokusgrupperna framkom det att det snarare handlar om vem som 

driver företaget och vilken filosofi som råder. Båda fokusgrupperna diskuterade ändock 

att det kan vara ett problem för äldre företag att tänka nytt och ändra sina arbetssätt. De 

menade att det kan vara lättare för nystartade företag att tänka naturvänligt eftersom att 

det tänkesättet har kommit mer på senare tid. Det kan vara både en fördel och en nackdel 

att vara ett äldre företag. Så här beskrev en deltagare dubbelsidigheten:  

 
”[…] till viss del så kan ju så här erfarenhet av ett företag, av att det är bra, göra att man redan har 

på nått sätt positiva vibbar för det och inte ifrågasätter det så mycket. Samtidigt så kan ju det på ett 

sätt kanske också vara enklare för ett nytt företag att liksom på nått sätt utmärka sig som ett hållbart 

företag än ett gammalt […] våra associationer är kanske kopplade till nånting helt annat än just 

hållbarhet och på så sätt kan det ju också finnas en uppförsbacke för redan etablerade företag.”  

 

Tidigare forskning har kommit fram till att företag med en lång historia har en fördel 

eftersom att det kan visa att de tagit ansvar över tid. Blombäck & Scandelius (2013, s. 

367-368) menar att ett företags arv skapar större trovärdighet i deras hållbarhets-

kommunikation. I fokusgruppsundersökningen bekräftades detta resonemang, men det 

framkom även att äldre företag kan vara låsta i gamla arbetssätt och ha svårt att implicera 

hållbarhet som en integrerad del av organisationen och varumärket.  

 

Vidare diskuterades ägarstrukturens påverkan, det vill säga om det spelar någon roll om 

ett företag är familjeägt och har gått i arv i flera generationer. Deltagarna ansåg att det 

kan vara lättare att acceptera att familjeföretag har ett hållbarhetsarbete eftersom det 

känns mer genuint och personligt. Deltagarna gjorde även jämförelser med börsnoterade 

företag och konstaterade att familjeföretag är mer hållbara eftersom de bryr sig mer om 

att det är hållbart och ska finnas kvar i flera generationer. En deltagare uttryckte sig enligt 

följande: 
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” […] Det känns som genuint och att dom är… Att dom verkligen bryr sig, tänker man, för att det 

går i familjen. […] Dom sätter sitt familjenamn på det, så det kanske betyder mer för dom än om det 

var liksom bara nått kommersiellt.”  

 

”[…] Jag tror att i gamla företag som man har jobbat upp från grunden och är familjeägda, att det på 

nått sätt finns en vilja att få det att fortsätta leva vidare.”  

 

En annan deltagare ställde sig kritisk till huruvida familjeföretag är hållbara: 

 
”Jag tänker att de är mindre villiga att förändras. Alla generationer jobbar ju säkert i företaget och 

om det är någon som har jobbat jättelänge vill han ju säkert ha kvar som det har varit hela tiden. Inte 

vill ändra sig efter miljön och så här. Familjen kanske inte vill säga ifrån och så.”  
 

Deltagarnas resonemang om att familjeföretag har en större vilja att fortsätta leva vidare 

är i enlighet med det som forskarna Kappes & Schmid (2013, s. 548) kommer fram till 

när de konstaterar att familjeföretag har en längre tidshorisont och tar långsiktiga beslut 

som fokuserar på framtida generationer. Fokusgruppernas diskussion om att 

familjeföretag upplevs som mer genuina och äkta tas även upp av forskaren Balmer 

(2011, s. 1390).  Han menar att företagen kan använda detta som ett strategiskt verktyg 

för att bli sedda som tillförlitliga och skapa en känsla av samhörighet. Även Blombäck & 

Scandelius (2013, 367-368) anser att företagets tradition kan visa på ett genuint intresse 

för hållbarhet och vara till fördel för företaget i dess hållbarhetskommunikation. 

Fokusgruppsundersökningen ger oss ytterligare en dimension i hur konsumenter uppfattar 

familjeföretags hållbarhetsarbete då familjeföretag kan ses som mer trögstyrda och 

skeptiska till förändringar.  

 

I undersökningen diskuterades även om storleken på ett familjeföretag spelar roll för 

deltagarnas uppfattningar om huruvida familjeföretag kan vara hållbara. På denna fråga 

kom fokusgrupperna fram till att större företag har mer resurser att lägga på 

hållbarhetsarbete och mer pengar till att exempelvis bli miljöcertifierade. Detta är i linje 

med tidigare forskning inom området som beskrivit mindre företag som företag med 

begränsade resurser för ett omfattande CSR-arbete (Panwar et al., 2013, s. 9). Samtidigt 

lyfte en av deltagarna i en av fokusgrupperna upp att det finns personalpolitiska fördelar 

i ett mindre företag där medarbetarna har en mer betydelsefull roll. Vidare förklarade 

deltagaren att mindre företag ofta tvingas ta mer genomtänkta beslut på grund av att de 

rör sig med begränsade resurser. Enligt Panwar et al. (2013, s. 9) har mindre företag ofta 

en fördel gentemot större börsnoterade företag som i större utsträckning får motta kritik. 

I fokusgrupperna ansåg deltagarna att större företag har en annan press på sig att ha ett 

hållbarhetsarbete. Små och stora företag har därmed olika för- och nackdelar. En av 

deltagarna uttryckte komplexiteten på följande sätt: 

 
”[…] Jag tycker inte att bara för att det är ett stort företag eller ett litet företag så blir det mer eller 

mindre hållbart per definition så. Utan jag tänker nog att ett stort företag kan vara mycket mer 

hållbart än ett litet, och vice versa liksom.”  

 

När företagsledarnas hållbarhetsengagemang diskuterades utifrån vilken roll det spelar 

för uppfattningen av ett företags hållbarhetsarbete uttryckte sig en av deltagarna på detta 

sätt: 

 
”Jag tänker att det är lite dubbelt sådär. Att om det är en företagsledare som går ut och pratar mycket 

om hållbarhet och sen så visar det sig att det kommer fram något annat som säger att företaget inte 

är liksom, eller att det inte är genom hela företaget… Då tycker jag att det kan ha, eller har det 

negativ effekt. Då får jag ju mindre förtroende än ett mindre företag där man inte kommunicerar det. 
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Så att är det hållbart då får jag mer förtroende om ledaren eller företagsledningen kommunicerar, 

men ja, lite både och.”  

 

Det ovannämnda citatet stämmer väl överens med forskarna Jahdi & Acikdillis (2009, s. 

110) analys att kommunikationen från företagsledarna måste vara konsekvent och följa 

budskapet som kommuniceras i företagets övriga marknadskanaler. Sammantaget tyckte 

deltagarna i båda fokusgrupperna att företagsledarnas engagemang spelar roll för hur 

trovärdigt de upplever företagens hållbarhetsarbete. Utifrån citatet ovan och även utifrån 

andra kommentarer i fokusgrupperna förstår vi att det är viktigt att företagsledarnas 

engagemang är äkta och att företagsledarna har en kontinuerlig kommunikation för att det 

ska generera positiva effekter. Blombäck & Scandelius (2013, s. 365) anser att 

trovärdighet och tillförlitlighet uppstår när företagsledningen visar ett starkt engagemang 

för hållbarhetsfrågor. Så här beskriver en av deltagarna en möjlig effekt av företagsledares 

offentliga hållbarhetsengagemang: 
 

”[…] det blir mer personligt, att nån står för det. Att man känner att man tar ansvar.”  

 

I fokusgrupperna diskuterades även produktmärkningars påverkan på huruvida ett företag 

kan vara hållbart. I båda grupperna höll deltagarna med varandra om att 

produktmärkningar, som exempelvis KRAV och Fairtrade, spelar en viktig roll när de 

handlar livsmedel. De menade att märkningarna dels gör att de slipper sätta sig in i varje 

enskilt livsmedelsföretags hållbarhetsarbete och dels ger dem bättre samvete. Deltagarna 

litar mycket på märkningarna på produkterna även om de inte vet vad som krävs för att 

få en viss märkning. Deltagarna i den ena fokusgruppen poängterade att de föredrar att 

handla ekologiska produkter från mindre företag som exempelvis Saltå Kvarn än 

ekologiska produkter från de stora livsmedelskedjorna.  När deltagarna vet att någonting 

är när- eller lokalproducerat spelar märkningarna inte lika stor roll. Enligt Anselmsson & 

Johansson (2007, s. 850) spelar produktmärkningar en viktig roll för konsumenten vid 

köptillfället eftersom konsumenten förlitar sig på produktens utseende och information 

på förpackningen. Här är exempel på några kommentarer som uppkom i samband med 

diskussionen kring produktmärkningar: 

 
”Det är ju oftast när man står där i butiken som man fattar sitt beslut, så det är ju otroligt viktigt.”  

 

”Annars så måste man ju forska om varje företag…”  

 

”[…] det spelar roll så personligt också. Det känns ju lite bättre när jag köper KRAV.”  

 

”När det gäller livsmedel, alltså mat, då tittar jag mest på slentrian på produkter där jag ser KRAV, 

Fairtrade och ekologiskt och handlar därefter.”  

 

Sammantaget tycker deltagarna att det är tidskrävande om det inte finns märkningar. De 

har inte tid att läsa på om alla företag enskilt, utan märkningarna hjälper till att vägleda 

dem som konsumenter utan att de behöver lägga ner tid på att läsa på om varje företag. 

Deltagarna söker inte information aktivt utan vill ha informationen framförd på ett enkelt 

sätt och gärna på produkten: 

 
”Man vet ju ingenting om att ett företag jobbar mycket med hållbarhet om det inte är märkt på 

produkten sen. Då vet man det ju inte. I alla fall inte jag. Så påläst är jag då inte.”  

 

Denna deltagares resonemang diskuteras även av forskarna Etile & Teyssier (2012, s. 20-

21) som hävdar att konsumenten måste bli informerad om de miljömässiga och sociala 

aspekterna för att konsumenten ska kunna göra ett optimalt val ur en hållbarhetssynpunkt. 
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Konsumenter har enligt Peloza (2012, s. 65) svårt att urskilja vilka produkter som är 

hållbara i butiken och söker därför ofta efter märkningar eller certifieringar. 

  

6.1.3  TEMA 3: CSR-KOMMUNIKATION  

Det tredje temat handlade om hur företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 

Inledningsvis fick deltagarna ta ställning till om de tycker att ett företag som arbetar med 

hållbarhet på något sätt ska berätta om det. Här ansåg samtliga deltagare att företag borde 

berätta om sitt hållbarhetsarbete: 

 
”Det tycker jag verkligen! Ja det är ju inte som alltså dåligt på nått sätt om företaget berättar. Att 

’Åh, dom berättar det bara för att få kunder’. Oftast borde dom ju ändå berätta det. Det är ju bra för 

då får man ju veta det tänker jag.”  

 

”Jag tycker också absolut ja. Alltså sen är det att jag tycker att det liksom är viktigt att stödja företag 

som är hållbara och så där, men man har inte alltid tid att leta upp informationen själv.”  

 

Deltagarna tyckte att företagen ska berätta om vad dom har gjort och vad deras mål är 

framåt. Enligt det övre citatet från en av deltagarna går det att utläsa att det är bättre att 

företag berättar om sitt hållbarhetsarbete och att man inte ifrågasätter motiven bakom. 

Greenwashing-problematiken kom därmed upp för diskussion. En av deltagarna menade 

att konsumenter kan börja ifrågasätta varför företag säger att de är bra på hållbarhet och 

att det därför är bättre att inte kommunicera: 

 
”Men om ett företag skulle gå ut och berätta att ja, ’Vi är jättebra på hållbarhet’, då skulle det ju blir 

tvärtom. Alltså då skulle man ju tänka ja men varför går dom ut och säger det här?”  

 

Dock höll inte övriga deltagare med om att det skulle vara negativt: 

 
”Det är väl så att det finns andra produkter som inte gör miljövänligt, så då är det väl bra att dom 

berättar att dom gör det så att man vet vad man ska välja.”  

 

”Jag tänker typ att om man har hört mycket från nått företag då blir man ju mer positiv mot det 

företaget. Om inte det andra företaget då fortsätter och också visar hur bra dom är så kommer man 

ju kanske stöta bort dom.”  

 

”Särskilt tänker jag också när det växer sig. Det känns som att det är ju fler och fler som pratar om 

sig själva som hållbara och ekologiska och visar olika certifieringar och annat. Då blir det kanske 

ännu viktigare att man berättar hur man jobbar med det för att man ska bli trovärdig.”  

 

I problembakgrunden nämnde vi denna problematik eller paradox när det kommer till 

CSR-positionering. Blombäck & Scandelius (2013, s. 363) noterar att företagen upplever 

påtryckningar att kommunicera om sitt hållbarhetsarbete samtidigt som konsumenterna 

är mer misstänksamma och skeptiska till att företagen verkligen är hängivna i sitt 

hållbarhetsengagemang. Som framkommer i citaten från fokusgrupperna ovan finns 

denna tvetydighet med argument både för och emot att kommunicera CSR-arbete. Utifrån 

fokusgruppernas kommentarer kan vi se att merparten av deltagarna litar på företagens 

CSR-budskap. Som vi diskuterat i teoriavsnittet lyfter även forskarna Coombs & 

Holladay (2013, s. 215) fram att konsumenter generellt är relativt passiva och 

accepterande gällande företags CSR-budskap.  

 

Tidigare forskning (Dubbink et al., 2008, s. 393; Jahansoozi, 2006, s. 943) visar att 

konsumenter upplever företags CSR-kommunikation som mer trovärdig när företagen är 

transparanta och även berättar vad de måste förbättra i sitt hållbarhetsarbete. Detta 
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eftersom att det visar på öppenhet och ärlighet från företagets sida. Resultatet från 

fokusgrupperna visar att det finns konsumenter som anser att det blir mer trovärdigt om 

företaget lyfter fram sina brister och att de försöker. Deltagarna i båda fokusgrupperna 

betonade att denna information bör vara begränsad till kanaler så som hemsidan. På 

produkterna eller i en reklamkampanj ansåg deltagarna att det endast skulle skapa 

förvirring. Detta är sammankopplat till att det är viktigt att lyfta fram vad företaget gör 

för att förbättra sina brister. Följande citat illustrerar fokusgruppernas diskussioner kring 

transparens. 

 
”Alltså på hemsidan mer. Om man går in mer och läser, då kan dom ju skriva vad dom… För det 

visar ju att dom vill vara ännu bättre, det här att dom försöker.”  

 

”Jag tror att det är viktigt då också för mig att dom då också förklarar hur dom jobbar mot det på 

nått sätt. Att det inte vara är ’Vi har dom här bristerna’ utan att det också är hur dom är på väg att 

förbättra det på nått sätt.”  

 

”[…] Det är väl ett helhetsintryck också, som jag tänker, hur ärliga dom är. Går dom ut och säger 

’Vi är dom bästa på allting’ då kanske man tänker ’Nä, det är ni inte’.”  

 

I teoriavsnittet framhävs att ett företags varumärke påverkas av samtliga aktiviteter och 

att en integrerad kommunikation är viktigt för att kontrollera helhetsbilden som 

konsumenterna har av företaget (Larsson, 2008, s. 38, 62). Att kommunikationen är 

enhetlig och att samma budskap kommuniceras i olika kanaler identifierades även som 

en viktig punkt av fokusgrupperna. En av deltagarna uttryckte sig på följande sätt:  

 
”Att man ser det både på TVn och sen när man kommer till butiken så ser man samma budskap där. 

Och kanske nån liten radioreklam där man får höra ’Nu har vi kommit så här långt… ‘”  
 

Peloza et al., (2012, s. 87-88) hävdar att allt företag gör och kommunicerar sänder ut en 

viss känsla som påverkar hur de uppfattas av konsumenterna. Genom att kommunicera 

samma budskap i olika kanaler kan företagets tonalitet påverkas positivt. Konsumenter 

kan genom upprepande möten med ett företag som förmedlar samma ton undermedvetet 

ta in och inkludera detta i deras helhetssyn av företaget. I fokusgruppen framgick att 

helhetssynen av företaget också påverkar om de uppfattar dem som trovärdiga i sitt 

hållbarhetsengagemang. Detta exemplifieras i citatet nedan:  

 
”Det kanske är den allmänna bilden eller imagen som man har av det företaget, tror jag påverkar i 

alla fall hur jag uppfattar om dom är trovärdiga i sitt arbete.”  

 

I diskussionen om var deltagarna i fokusgrupperna vill ta del av information om 

hållbarhetsarbete nämndes flera olika kanaler. Förslag om att kommunicera via reklam i 

både TV och radio nämndes men framförallt påpekade deltagarna att det är 

kommunikationen som förmedlas på produktförpackningen som de faktiskt 

uppmärksammar och tar till sig. Denna åsikt var entydig genom båda fokusgrupperna och 

av samtliga deltagare. Nedanstående citat är tagna från fokusgrupperna: 

 
”För att nå konsumenten kanske det räcker med en liten pratbubbla på förpackningen. För att jag 

tror att vi är liksom småslöa. Vi tittar mest bara på den saken vi håller i. Så för att få det att gå fram 

så borde det stå på produkten.”  

 

”Jag tror att det är väldigt effektivt på paketen, för där läser man ju typ ändå. Om man har det på 

bordet liksom.”  
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”Det kan ju va bra med nån form av märkning till exempel. Men sen att man har liksom även typ på 

en brödpåse kan man ju få plats med liksom en liten textruta om vad man gör. Till exempel som på 

ett mjölkpaket, om man tar det som exempel, kan det stå liksom bak…”  

 

Deltagarna framhöll betydelsen av att företagen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete på 

ett enkelt och konkret sätt som är lätt att förstå för konsumenten. Majoriteten av 

deltagarna i fokusgrupperna ansåg att företagen ska kommunicera att de har ett 

hållbarhetsarbete och poängterade samtidigt vikten av att berätta hur de arbetar med 

hållbarhet för att öka trovärdigheten. Under fokusgrupperna fick deltagarna se fyra olika 

annonser där två innehöll konkret information om hållbarhetsinsatser som företagen gör 

samt två annonser med ospecifik information om att företaget bryr sig och gör gott. I båda 

fokusgrupperna föredrog deltagarna det konkreta tillvägagångssättet.  

 
”Jag tror det är lättare att ta till sig den konkreta.”  

 

”Gärna konkret så att det inte bara blir så här fina ord att ’Vi tycker att miljön är viktig’… Utan mer 

så här – vad gör man?”  

 

”Exakt, inget liksom politiktjafs utöver det utan mer så där HUR har man gjort det här och VAD 

tänker man att man ska göra. Men samtidigt bara inte för mycket text heller.” 

 

I teoriavsnittet refererade vi till Öberseder et al. (2013, s. 11) som rekommenderar företag 

att kommunicera sitt CSR-arbete på ett konkret sätt. Detta eftersom att när 

kommunikationen är ospecificerad kan det bli svårt för konsumenten att ta in. Även fast 

deltagarna i fokusgrupperna efterfrågar konkret information om vad företag gör och hur 

de går tillväga för att arbeta med hållbarhet så betonar de att informationen inte får bli för 

detaljerad och lång: 
 

”Jag vill ju konsumera hållbart. Och för att göra det så vill jag ju veta vilka företag som jobbar med 

det, och hur dom jobbar med det. Sen om det ska vara realistiskt så måste det ju vara en information 

som är hanterbar. Det finns ju galet många företag och jag kommer ju inte sätta mig in i alla liksom. 

Så det gäller att slå igenom bruset på något sätt också.”  

 

”Jag tänker också att det ska vara enkelt. Jag tror ändå att det sker ganska fort. Det måste ske ganska 

fort innan jag skulle släppa det. Jag skulle nog inte läsa någon lång artikel om det liksom.”  

 

”Jag tror det kan vara ganska bra om dom har liksom olika texter. Det behöver inte va liksom allt på 

samma gång, allt på samma paket. Men det kan va så att det på ena paketet står att ’Vi gör det här’ 

och på det andra paketet kanske det står nått helt annat som dom gör.”  

 

Under temat om CSR-kommunikation argumenterades det för att företag ska 

kommunicera om sitt hållbarhetsarbete. Deltagarna menade att de inte ställer sig kritiska 

till företagens information om hållbarhet i första hand utan vill ta del av den för att kunna 

göra medvetna val. Fokusgrupperna framförde att när företag även lyfter fram vad de 

arbetar med att förbättra får de större förtroende för dem. Samtidigt ansåg de att denna 

typ av information bör begränsas till företagens hemsidor. I övrigt betonade deltagarna 

att de helst tar del av hållbarhetsbudskap på produktförpackningarna. Slutligen 

poängterades det att informationen ska vara enkel och konkret. 
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6.1.4  TEMA 4: POLARBRÖD  
Det sista temat i fokusgrupperna handlade specifikt om Polarbröd. Syftet var att få 

information om hur konsumenterna uppfattar hållbarhetskommunikation från Polarbröd.  

Spontant associerade deltagarna Polarbröd till gott bröd från Norrland. Majoriteten tänkte 

också på vita och onyttiga bröd. Så här uttryckte sig en av deltagarna som ställde sig 

kritisk till Polarbröd i hållbarhetssammanhang:   

 
”Jag tänker stort företag som massproducerar bröd typ och för mig när jag ser Polarbröd i hyllan 

tänker jag vitt bröd och onyttigt. […] Det känns som att om dom gör ett bröd som massan köper så 

tjänar dom mer pengar och det skapar en otrovärdighet. Att då kanske dom liksom inte heller lägger 

pengar och tar ansvar för resterande delar kring hållbarhet för att det kostar pengar. Jag vet inte om 

ni förstår hur jag tänker…?”  

 

”Alltså jag vet inte om dom började göra den här Polarkakan. Den här typiska runda vita. Och jag 

tror att, ni får säga om jag har fel, men jag tror att många tänker på den oavsett om dom säljer andra 

produkter så tänker man inte riktigt lika mycket på det. […] Majoriteten av deras produkter kanske 

är fullkornsprodukter idag, jag vet inte, men jag tror ändå att det är lätt att man tänker på 

Polarkakan.”  

 

Alla höll dock inte med om att Polarbröd inte känns som ett hållbart företag. En deltagare 

uttryckte sig som följer: 

 
”För mig känns dom hållbara på så vis att dom har överlevt över tid känns det som. Att det är ett 

företag som funnits en tid.”  

 

Majoriteten av deltagarna visste inte vad Polarbröd gör för hållbarhetsinsatser idag. Några 

hade en känsla av att de arbetar med hållbarhet men kunde inte specificera något konkret. 

En minoritet kände dock till ett fåtal hållbarhetsinsatser som Polarbröd arbetar med i 

dagsläget. Informationen om dessa hade de fått via föreläsningar på universitetet eller 

genom personliga kontakter på Polarbröd: 

 
”Men jag vet att dom jobbar ganska mycket med att lägga om sina transporter och att dom har 

investerat i, håller på att investera i vindkraft.”  

 

”[…] Av sånna saker som jag har hört så har det gjort att jag har fått en positiv bild av dom som 

företag. Som egentligen inte är så jättekopplat till just dom produkterna, att jag har sett reklam för 

dom eller produkter i hyllan, utan snarare bara ryktesvägen. Vad jag har hört om företaget eller 

kommunikation med dom som jobbar på företaget.”  

 

Vi har tidigare beskrivit Polarbröds nuvarande kommunikation och kunde då konstatera 

att deras CSR-kommunikation är relativt begränsad till hemsidan, hållbarhetsrapporten 

och föreläsningar i ämnet. Med detta i åtanke anser vi att resultatet från fokusgrupperna 

var väntat. 

 

I fokusgrupperna diskuterades vilka hållbarhetsaktiviteter de förväntar sig av Polarbröd. 

De ansåg att de bör inhandla råvaror i närområdet och att bröden inte ska innehålla några 

konstiga ingredienser. De förväntade sig även hållbara transporter, förpackningar, 

energianvändning och goda arbetsvillkor för de anställda. De diskuterade även att 

Polarbröd bör ha krav på sina underleverantörer och sina kunder. Vår analys är att de 

insatser som deltagarna förväntar sig från Polarbröd överensstämmer med de 

hållbarhetsmål som Polarbröd har satt upp till 2022. När vi sedan visade hållbarhetsmålen 

för deltagarna framhävde de att målen känns relevanta utifrån Polarbröds verksamhet. 

Förutom det framfördes spontana reaktioner om att målen om långsiktigt hållbara råvaror 

och kretsloppsanpassade emballage var svåra att förstå samt att ha 100 procent fossilfria 
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transporter till 2022 kändes orealistiskt. Följande citat uppkom när Polarbröds 

hållbarhetsmål diskuterades i fokusgrupperna: 

 
”Hur ska dom kunna bli 100 procent fossilfria på transportsidan?”  

 

”Sen är jag lite… Vad är kretsloppsanpassade emballage? […] Det lät som ett fint företagsord.”  

 

”Men nog tycker jag att råvarorna är viktiga också men att dom kanske måste formulera om det lite. 

För det är ju det viktiga. Själva grejen med Polarbröd är ju att man ska äta det och då är ju råvarorna 

faktiskt viktiga.”  

 

Diskussionen om målen ledde till ett samtal om vad Polarbröd kan göra för att visa att de 

är fast beslutna om att de kommer arbeta för att uppnå dessa mål: 

 
”[…] Jag tänker att det här med transporter är en slags vision. Det är målet. Men man är också 

intresserad av deras verksamhetsidé, deras delmål och vad dom har för visioner så att man på nått 

sätt blir tydliga i det. Det kanske är något man kan kommunicera med reklam.”  

 

”Det är sjukt viktigt att följa upp dom. För börjar man kommunicera så måste man visa, lite som du 

var inne på, kanske bryta ner i delmål eller redovisa hur dom tar sig dit på något sätt.  Och sen så att 

det är långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd, det skulle jag aldrig förstå vad dom menar.”  

 

”Deklarera när dom nått delmål. Alltså om dom säger nu är vi vid så här många procent fossilfria.”  

 

Sammantaget konstaterades att mål är viktiga men att det är desto intressantare att ta del 

av hur långt man har kommit idag för att det ska kännas äkta. När vi sedan lyfte fram 

hållbarhetsinsatser som görs av Polarbröd idag kom positiva reaktioner och deltagarna 

poängterade att de var förvånade över att de inte hade hört något om hållbarhetsarbetet.  

 
”Dom har ju kommit ganska långt ändå!”  

 

”Men det är ju konstigt att man aldrig har hört…”  

 

”Nej, dom borde verkligen kommunicera det bättre!”  

 

Vi lyfte frågan om vilka av Polarbröds hållbarhetsinsatser som de ansåg vara mest 

intressanta och viktiga att kommunicera. Denna uppgift tyckte de var svår. En av 

kommentarerna löd som följer: 

 
”Jag tänker också nånstans att just det här med att plocka ut tre stycken tycker jag känns lite svårt 

för att det känns som att många saker är viktiga och framförallt att dom liksom ger en helhet 

tillsammans.”  

 

Under Tema 4 om Polarbröd framgick sammanfattningsvis att deltagarna hade bristande 

kunskap om Polarbröds nuvarande hållbarhetsarbete men att de tycker att de insatser som 

Polarbröd gör och deras mål är relevanta och intressanta att få mer information om. 

Deltagarna tyckte att Polarbröd kan kommunicera om alla mål och insatser. De vill i första 

hand ta del av det på produktförpackningen men poängterade att de inte vill läsa om 

allting samtidigt för att det skulle bli överväldigande. 
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6.2  ENKÄTUNDERSÖKNING   
Nedan kommer vi att redovisa resultat och analys av webbenkätsundersökningen som 

genomfördes för att ge ytterligare insikt i konsumenters uppfattningar om familjeföretags 

CSR-kommunikation. Enkäten skapades i QuestBacks webbenkätverktyg och 

distribuerades till en extern panel under mars-april 2014. 532 respondenter fullföljde 

enkäten.  

 

6.2.1  DEMOGRAFISK BESKRIVNING   
I stapeldiagrammen nedan beskriver vi respondenterna utifrån demografiska data för att 

ge en överblick över vilka deltagare som ingick i undersökningen. Som framgick i 

avsnittet praktisk metod hade vi på förhand bestämt att det skulle vara en jämn fördelning 

mellan kön, ålder och region. Uppdelningen mellan Kvinnor och Män var 50,9 procent 

respektive 49,1 procent, vilket visar att vårt krav om en jämn könsfördelning uppfylldes. 

Enligt SCB (2014b) består Sveriges befolkning av 49,9 procent kvinnor och 50,1 procent 

män. Åldersfrågan fungerade som en screening-fråga och vi ville att respondenterna 

skulle ha en jämn spridning i åldersgruppen 20-70 år. Vid jämförelse av respondenternas 

åldersfördelning med statistik från SCB (2014b) kan vi konstatera ett något lågt 

svarsdeltagande från personer i åldrarna 60-70 år. Övriga ålderskategorier har en relativt 

god överensstämmelse med SCB:s (2014b) statistik för hur stor del av befolkningen som 

ingår i vardera åldersgrupp. En rimlig förklaring till att antalet svar från åldersgruppen 

60-70 år var färre torde vara att enkätundersökningen var webbaserad. Vidare fick 

deltagarna ange sin huvudsakliga sysselsättning. Resultatet visar att majoriteten av 

respondenterna arbetar heltid.  

 

 
Figur 11. Kön, ålder och sysselsättning. 
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De som besvarade enkäten fick svara på frågor kring deras utbildningsnivå, antal personer 

i hushållet samt deras inkomst. Dessa svar visualiseras i figur 12 där det går att utläsa att 

46,4 procent av respondenterna har Gymnasium som högsta avklarade utbildning. 

Därefter följde Universitet/Högskola som uppgavs av 44,7 procent av respondenterna. 

Huvudparten av deltagarna bor i en persons- eller två personshushåll. 45,7 procent angav 

En person i hushållet och 29,5 procent angav Två personer i hushållet. Vidare fick 

respondenterna uppge sitt hushålls inkomst per månad efter skatt. Bland de personer som 

valde att besvara denna fråga angav flest (24,8 procent) 10 000 - 19 999 kr. Därefter följde 

20 000 – 29 999 kr som angavs av 19,7 procent av respondenterna. Troligen 

sammanhänger hushållets inkomst med antalet personer i hushållet.  

 

 
Figur 12. Utbildningsnivå, personer i hushållet och inkomst. 

 

6.2.2  TEMA 1: HÅLLBARHET I ALLMÄNHET   
I enkäten ställdes det en öppen fråga om vad respondenterna associerar till begreppet 

hållbarhet. Figuren nedan visar ett ordmoln där storleken på orden beror av hur vanligt 

förekommande de är i respondenternas fria svarstexter. Vi har även valt att gruppera de 

vanligaste svaren för att lyfta fram innehållet i svaren ytterligare.  
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Figur 13. Associationer till ordet hållbarhet. 

I ordmolnet sticker håller länge, kvalitet, och miljö ut som vanligaste svar. Genom 

grupperingen av svaren i figur 14 tydliggörs att konsumenter främst associerar ordet 

hållbarhet till miljö, något som håller sig och kvalitet. 
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För att ytterligare visa på vad konsumenter innefattar i hållbarhetsbegreppet ställdes 

frågan om vilka aspekter som är viktigast för att ett företag ska klassas som hållbart. 

Respondenterna kunde välja upp till tre alternativ och andelen som markerat respektive 

aspekt illustreras i figuren nedan.  

Utifrån detta empiriska resultat kan vi konstatera att konsumenter relaterar många olika 

aspekter till begreppet hållbarhet. Resultatet som visualiseras i figur 15 visar att 

konsumenterna ser Miljövänlig produktion och Bra arbetsvillkor för anställda som de två 

viktigaste aspekterna för att ett företag ska klassas som hållbart. Detta visar att 

konsumenter inte anser att någon särskild aspekt utmärker sig som överlägsen någon 

annan utan att både exempelvis miljömässiga och sociala aspekter kännetecknar ett 

hållbart företag. Resultaten i Tema 1 har en tydlig koppling till teorierna Triple Bottom 

Line (Elkington, 1997, s. 72-94) och Carroll’s (1991, s. 40-43) CSR-pyramid som båda 

beskriver CSR som ett ämne som innehåller ansvarstagande på flera olika nivåer. Med 

andra ord åskådliggör resultatet att hållbarhetsbegreppets mångsidighet och komplexitet 

även återfinns i konsumenters uppfattningar. 

 

6.2.3  TEMA 2: PÅVERKANSFAKTORER 
Hur konsumenten tolkar marknadskommunikation är i slutändan det som blir avgörande 

för huruvida kommunikationen ger avsedda effekter. I webbenkäten ställdes därför frågor 

som syftade till att undersöka vad som påverkar konsumenters uppfattning av 

familjeföretags CSR-kommunikation och på vilket sätt. Vi kommer här diskutera hur 

bland annat ägarstruktur, bransch, företagsledares engagemang, produktmärkningar och 

konsumentattribut påverkar hur konsumenterna uppfattar CSR-kommunikation från 

familjeföretag. 

 

För att på ett överskådligt sätt visa vilka faktorer som påverkar konsumenters 

uppfattningar av familjeföretags CSR-kommunikation har vi beräknat medelvärde och 

median för de enkätfrågor som rör detta med en frekvensanalys. Resultatet från detta visas 

i figur 16.  
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Figur 15. Viktiga aspekter för ett hållbart företag. 
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Respondenterna fick ta ställning till i vilken utsträckning de instämde med ovanstående 

påståenden på en skala från 1-7. Genom att granska medelvärdena för respektive 

påstående kan vi se vilka faktorer som respondenterna generellt håller mest och minst 

med om. Vi kan se att bransch och produktmärkningar har de högsta värdena. I och med 

att vi undersöker subjektiva uppfattningar vill vi tydliggöra variationerna i svaren. Detta 

gör vi i diagrammet nedan. Desto grönare färgen är, i desto högre utsträckning håller 

respondenterna med om påståendet. På samma sätt håller respondenterna med i mindre 

utsträckning ju rödare färgen är.   
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Figur 17. Fraktionsdiagram för påverkansfaktorer. 

Figur 16. Frekvensanalys påverkansfaktorer. 
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På det första påståendet, att familjeföretags CSR-kommunikation är mer trovärdig än 

icke-familjeföretags, finns ingen tydlig trend. Det är ungefär lika många respondenter 

som håller med som inte håller med, och majoriteten har svarat 4, vilket motsvarar varken 

eller. Vår tolkning är därför att det finns argument för båda sidor, och att det faktum att 

ett företag är familjeägt inte nödvändigtvis innebär att konsumenter uppfattar dem som 

mer hållbara och trovärdiga i sin CSR-kommunikation. Av de övriga påståendena får vi 

insikt i hur andra faktorer påverkar uppfattningen av familjeföretag. Vi ser att ungefär 40 

procent ställer sig neutrala till huruvida större företag är mer hållbara än mindre. Vi ser 

även att ungefär 40 procent inte håller med jämfört med ungefär 20 procent som håller 

med. Hur länge familjeföretaget har funnits har, likt det första påståendet, en jämn 

fördelning och åsikter finns både för och emot.  

 

Resultatet som illustreras i figur 17 visar att respondenterna tenderar att hålla med om att 

företagsledares offentliga hållbarhetsengagemang påverkar familjeföretagets 

trovärdighet. Vår tolkning är att när företagsledare visar upp sitt hållbarhetintresse förhöjs 

förtroendet för familjeföretags CSR-kommunikation. Vilken bransch familjeföretaget 

tillhör verkar inte i stor utsträckning påverka uppfattningen om företaget kan vara 

hållbart. Därmed är vår analys att branschen inte heller bör påverka hur konsumenterna 

uppfattar CSR-kommunikationen i stor utsträckning. Över hälften av respondenterna 

uppfattar att produktmärkningar spelar roll för om familjeföretags produkter är hållbara 

eller inte. Därför torde uppfattningen av CSR-kommunikation påverkas av dess 

inkluderande eller exkluderande av märkningar.  

 

Fastän cirka 60 procent av respondenterna instämmer med att familjeföretag inom alla 

branscher kan vara hållbara finns skillnader i hur viktigt konsumenterna anser att 

hållbarhetsarbete är för olika produktkategorier inom livsmedelsindustrin. I figur 18 

framkommer att respondenterna anser att hållbarhetsarbete är viktigast inom 

köttbranschen som fick medelvärdet 5,99 och median 7. Lägst värde fick 

Godis/Chips/Läsk med ett medelvärde på 4,83 och median 5.  
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Figur 18. Vikten av hållbarhetsarbete i olika produktkategorier. 
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För att få fram vilka av påverkansfaktorerna bransch, ålder, storlek, företagsledare och 

produktmärkningar som har starkast samband med påståendet “Av de företag som 

berättar om sitt hållbarhetsarbete är familjeföretag mer trovärdiga än icke-

familjeföretag” har vi genomfört en korrelationsanalys. Detta har vi gjort genom att 

använda oss av Pearsons korrelationskoefficient, “Pearsons r”, som mäter graden av linjär 

samvariation (Borg & Westerlund, 2012, s. 136). Antalet svar som låg till grund för denna 

analys var 532 stycken. Vår korrelationsanalys visade att familjeföretags ålder var den 

påverkansfaktor som hade starkast korrelation med påståendet att familjeföretag är mer 

trovärdiga än icke-familjeföretag. I detta fall var r = 0,53 och p = 0,00, vilket visar att 

korrelationen är signifikant på 0,01-nivån.  Gällande påverkansfaktorn Företagsledare 

var r = 0,40 och p = 0,000. För Storlek var r = 0,37 och p = 0,00. Dessa tre 

påverkansfaktorer hade alla ett positivt samband med påståendet om att familjeföretag är 

mer trovärdiga, vilket betyder att höga värden på den ena variabeln hänger samman med 

höga värden på den andra variabeln. Av detta kan vi dra slutsatsen att det finns ett 

samband mellan de som tycker att familjeföretag är mer trovärdiga än icke-familjeföretag 

och de som tycker ett äldre familjeföretag är mer hållbart än ett yngre.  

 

För att analysera de olika påverkansfaktorerna närmare har vi även genomfört en 

regressionsanalys. Genom att utföra en sådan typ av analys går det att utläsa styrkan av 

sambandet mellan två olika variabler, det vill säga vilken effekt en variabel har på en 

annan (Olsson & Sörensen, 2011, s. 248). Vi har gjort en bivariat regressionsanalys där 

vi angett “Av de företag som berättar om sitt hållbarhetsarbete är familjeföretag mer 

trovärdiga än icke-familjeföretag” som beroende variabel. Som oberoende variabel har 

vi, var för sig, lagt in de övriga påverkansfaktorerna som presenteras i figurerna 16 och 

17 för att få fram i vilken utsträckning variationen i de oberoende variablerna kan 

förklaras av variationen i den beroende variabeln. 

 

Beroende variabel:  
Av de företag som berättar om sitt hållbarhetsarbete är 
familjeföretag mer trovärdiga än icke-familjeföretag 

Oberoende variabler r² B Sig. 

Ålder 0,28 0,42 0,00 

Storlek 0,13 0,03 0,55 

Bransch 0,02 0,03 0,44 

Företagsledare 0,16 0,31 0,00 

Produktmärkningar 0,00 -0,04 0,25 
Tabell 4. Regressionsanalyser påverkansfaktorer. 

När vi tittat närmare på förklaringsgraden (r²) för de olika påverkansfaktorerna var det 

ålder som fick högst. I detta fall var r² = 0,28, vilket betyder att variationen i den beroende 

variabeln kan förklaras av Ålder med 28 procent. Faktorn Företagsledare fick r² = 0,16. 

Regressionsanalysen för de övriga faktorerna visar på värden som ej är signifikanta. 

Förklaringsgraden för dessa faktorer är således inte tillförlitliga. Då ingen av våra 

undersökta påverkansfaktorer har uppvisat ett starkt samband med den beroende 

variabeln kan vi konstatera att det finns faktorer som vi inte har analyserat som också 

inverkar på den beroende variabeln.  
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Vi har kontrollerat de olika påverkansfaktorernas b-koefficient i förhållande till den 

beroende variabeln. Vi fick fram signifikanta värden på b-koefficienten för Ålder (0,42) 

och Företagsledare (0,31). Detta visar att ett ökat värde för dessa påverkansfaktorer leder 

till en ökning i huruvida respondenterna uppfattar familjeföretag som mer trovärdiga i 

förhållande till icke-familjeföretag. Sammantaget kan vi efter korrelations- och 

regressionsanalys konstatera att familjeföretagets ålder är den av våra undersökta faktorer 

som i störst utsträckning påverkar om familjeföretag som berättar om sitt 

hållbarhetsarbete är mer trovärdiga än icke-familjeföretag. En anledning till att 

familjeföretagets ålder har en positiv inverkan på huruvida konsumenterna uppfattar 

CSR-kommunikationen kan enligt Blombäck & Scandelius (2013, s. 367-368) vara att 

historia och tradition visar på ett stabilt ansvarstagande över tid. Även forskarna Urde et 

al. (2007, s. 11) anser att ett företags bakgrund kan bidra till att konsumenternas 

förtroende för ett visst företag ökar.  

 

Som Pérez & Rodriquez del Boque (2013, s. 905-905) lyfter upp kan konsumentens 

attribut och engagemang för hållbarhet påverka hur konsumenten uppfattar CSR-

budskap. För att segmentera respondenterna av vår webbenkät fick de ta ställning till ett 

antal frågor som handlade om deras hållbarhetsengagemang. De olika frågorna som 

relaterade till Konsumentattribut visas i figur 19 nedan. 

I figur 19 kan vi se att drygt 60 procent av respondenterna uppgav att de var intresserade 

av hållbarhetsfrågor. Nästan lika många angav att de främst söker efter hälsosamma 

produkter när de handlar. Cirka 45 procent av de som deltog i enkäten svarade att de 

prioriterar pris framför ekologiskt när de handlar. Enligt Sustainable Brand Insight (2013) 

hör de personer som i hög grad prioriterar pris till segmenten Ego och Lagom. 

Kännetecknande för de andra två segmenten, Medveten och Dedikerad, är att hälsosamma 

och ekologiska produkter prioriteras i högre utsträckning. Figur 19 visar att närmare 45 

procent prioriterar produkter från företag som de vet jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor 
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Figur 19. Konsumentattribut. 
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och cirka 40 procent har svarat antingen 5, 6 eller 7 på påståendet att de alltid handlar 

ekologiska alternativ när det finns. Det som särskiljer gruppen Dedikerad är att de i ännu 

högre grad än gruppen Medveten söker information om företagens hållbarhetsarbete. 

Denna målgrupp utgör enligt Sustainable Brand Insight (2013) cirka sex procent av 

befolkningen. På påståendet om respondenterna aktivt söker information om företags 

hållbarhetsarbete på deras hemsidor har drygt 20 procent uppgett att de gör det i någon 

utsträckning. Ungefär åtta procent angav 6 eller 7 på likertskalan, vilket visar att det är en 

liten grupp personer som nitiskt söker information om företagens hållbarhetsinsatser.  

 

I våra teoretiska utgångspunkter nämnde vi även att flera nyare undersökningar har 

kommit fram till att hållbarhetsintresse är relaterat till ålder. Enligt Pérez & Rodriguez 

del Bosque (2013, s. 912) har unga konsumenter större förtroende för företags CSR-

insatser. World Economic Forum (2013) lyfter upp att millenials, den yngre generationen 

(födda 1981-1995), är de mest mottagliga och engagerade konsumenterna när det kommer 

till hållbarhetsfrågor. För att undersöka om konsumenternas ålder påverkade intresset för 

hållbarhetsfrågor har vi gjort korstabeller där vi jämfört intresset för hållbarhetsfrågor 

mellan de som är 20-29 år och de som är 30-70 år. Totalt var 114 stycken av våra 

respondenter i åldrarna 20-29 år och 418 stycken var i åldrarna 30-70 år. Vi har 

sammanställt korstabellernas resultat i figur 20 nedan.  Figuren visar att det är en större 

andel 20-29 åringar än 30-70 åringar som angett siffran 7 och därmed instämmer helt med 

påståendet att de är intresserade av hållbarhetsfrågor. Det går därmed att se tendenser till 

ett större intresse för hållbarhet i de lägre åldrarna. Vår analys är således att ålder är ett 

attribut som påverkar konsumenternas uppfattning av familjeföretagens CSR-

kommunikation. Grupperna Medvetna och Dedikerade torde därmed bestå av en något 

högre andel yngre än äldre.  
 

Figur 20. Ålderns påverkan på hållbarhetsintresse. 
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6.2.4  TEMA 3: CSR-KOMMUNIKATION 

För att ta reda på hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation från familjeföretag har 

vi i enkäten undersökt respondenternas åsikter om olika sätt att kommunicera hållbarhet. 

Vi har tidigare diskuterat problematiken om huruvida företag bör kommunicera sitt CSR-

arbete eller inte till konsumenterna på grund av attityder om att det kan tolkas som ett 

spel för att vinna marknadsandelar. Resultatet, som återfinns i figur 21 nedan, visar att 

ungefär 55 procent av respondenterna håller med om att företag berättar för lite om sitt 

hållbarhetsarbete idag. Ungefär 54 procent håller med om att de vill ta del av information 

om företags hållbarhetsarbete. Mindre än en femtedel håller inte med om att företag 

berättar för lite om sitt hållbarhetsarbete eller att de inte vill ta del av information om 

företags hållbarhetsarbete. Drygt 40 procent anser att företag överdriver sina 

hållbarhetsinsatser i sin kommunikation och över 60 procent håller med om att företag 

ska berätta vad de behöver arbeta med för att bli mer hållbara. Siffrorna illustreras i 

figuren nedan.  

Figur 21. Åsikter om CSR-kommunikation. 

Genom att studera resultaten från påståendena i figur 21 ser vi en koppling till den 

skepticism som förekommer gentemot företags CSR-kommunikation. Vår tolkning är att 

majoriteten av konsumenterna anser att företag ska kommunicera sitt hållbarhetsarbete 

men att det är viktigt att de också är transparenta och berättar vad de behöver arbeta mer 

med för att inte upplevas överdriva eller försköna sitt hållbarhetsarbete. I teorin lyfte vi 

fram att bland annat Glavas & Godwin (2013, s. 19) anser att framgångsrik CSR-

kommunikation bygger på att företag förmedlar sitt CSR-arbete som en resa där de 

ständigt arbetar för att bli bättre och samtidigt ger konsumenter insikt i vad de faktiskt 

gör genom att vara transparenta. 

 

I figur 19 som tidigare presenterats gick det att utläsa att över 60 procent av 

respondenterna är intresserade av hållbarhetsfrågor och att drygt 47 procent helt eller 

delvis håller med om att de prioriterar produkter från företag som de vet jobbar aktivt 

med hållbarhetsfrågor. Det är inte lika många som aktivt söker information om företags 

hållbarhetsarbete. Inte mer än en femtedel håller helt eller delvis med om att de aktivt 

söker information om företags hållbarhetsarbete på deras hemsidor. Fler respondenter, 

cirka 37 procent, söker dock aktivt information om livsmedelsföretags hållbarhetsarbete 

på produktförpackningar.  
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Eftersom att det finns en skillnad i respondenternas svar för i vilken grad de håller med 

om att de aktivt söker information om hållbarhetsarbete i de olika kanalerna förstår vi att 

var CSR-budskapen kommuniceras är viktigt. De 520 respondenter som svarat mellan 2-

7 på frågan om i vilken utsträckning de vill ta del av information om företags 

hållbarhetsarbete fick även frågan om var de vill ta del av den informationen. Via 

företagets hemsida och på produktförpackningen var de klart populäraste svaren. Hur stor 

andel av respondenterna som angav respektive kommunikationskanal illustreras i figur 

22 nedan.  

Förutom de utstickande alternativen, på hemsida och produktförpackning, har de övriga 

kanalerna fått relativt jämna resultat. I avsnittet om integrerad kommunikation i 

teorikapitlet refererade vi bland annat till Peloza et al. (2012, s. 91-94). De konstaterade 

att företag bör kommunicera hållbarhetsbudskap i många olika kanaler för att skapa en 

enhetlig bild hos konsumenterna. De hävdade även att företag som kommunicerar CSR i 

fler kanaler, än exempelvis enbart via sin hållbarhetsrapport, bättre når ut till allmänheten 

som inte tar sig tid att uppsöka information om hållbarhetsarbete även om de är 

intresserade. Vi anser att enkätresultatet tyder på att respondenterna är öppna för 

hållbarhetskommunikation i fler kanaler än enbart via företagens hemsidor. I figur 23 

visar vi också att cirka 48 procent av respondenterna i enkäterna håller med om att företag 

ska kommunicera om sitt hållbarhetsarbete i all sin kommunikation. I avsnittet om 

tonalitet i teorin refererade vi Owsley (2008, s.4) som menar att när företag kommunicerar 

i olika sammanhang uttrycker de också varumärkets personlighet. Allt företaget gör 

sänder ut en känsla, och för att lyckas med positioneringen är det viktigt att tonaliteten är 

konsekvent över alla kommunikationskanaler.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag vill få möjlighet att föreslå vad företag ska prioritera i
sitt hållbarhetsarbete

Företag ska berätta om sitt hållbarhetsarbete i all sin
kommunikation

7 = Håller helt med 6 5 4 3 2 1 = Håller inte alls med

75,4%

63,7%

29,8% 28,8% 27,7%
23,3% 20,4% 18,5% 17,7% 15,6% 15,2%

1,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Var vill du ta del av ett företags hållbarhetsarbete? 
(Välj alla som passar)

Figur 23. Enkätsvar angående kommunikationsstrategi. 

Figur 22. Var respondenterna vill ta del av företags hållbarhetsarbete. 
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Morsing (2005, s. 86-87) och Dawkins (2004, s. 110) lyfter upp att kommunikationens 

utformning dels beror av vilka kanaler företaget väljer att använda och dels av vilken 

kommunikationsstrategi de har. Morsing (2005, s. 86-87) beskriver att 

informationsstrategin bygger på att företaget delger information om vilka 

hållbarhetssatsningar företaget gör. Hon beskriver även interaktionsstrategin, där dialog 

mellan intressenter och företaget är centralt. Med avsikt att undersöka vilken strategi 

konsumenter föredrar fick respondenterna i enkäten gradera i vilken utsträckning de vill 

få möjlighet att föreslå vad företag ska prioritera i sitt hållbarhetsarbete. Resultatet från 

detta visas i figur 23. Cirka 37 procent håller med, lika många ställer sig neutrala och 

cirka 26 procent håller inte med. Vi kan därmed konstatera att respondenterna till viss del 

vill ha möjlighet till dialog.  

 

En annan del som vi lyfter fram under kommunikationsstrategier i teorin är hur hållbarhet 

ska kommuniceras. Som tidigare nämnt hävdar Öberseder et al. (2013, s. 11) att 

företagsledare generellt föredrar en holistisk presentation av företagets hållbarhetsarbete, 

samtidigt som den typen av ospecificerad CSR-kommunikation kan bli överväldigande 

och svår för konsumenter att förstå. I enkäten fick respondenterna ange i vilken 

uträckning olika annonser tilltalade dem respektive förbättrade deras bild av företagens 

hållbarhetsarbete. Annonserna var från IKEA, Arvid Nordquist, ÅF och Innocent och 

visas i figuren nedan.  

 

 

 

Figur 24. Exempel på konkret vs. ospecifik CSR-kommunikation. 
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Genom en frekvensanalys i SPSS fick vi fram medelvärdet av respondenternas svar. Detta 

visas i figur 25 nedan.  

Vi har tidigare nämnt att vi valde ut annonsen från Ikea och från Arvid Nordquist för att 

de båda visade exempel på kommunikation där de berättar om hur de arbetar med CSR 

på ett konkret sätt. Vi valde annonsen från ÅF och Innocent för att de exemplifierar hur 

ett fokus på hållbarhet kan kommuniceras mer ospecifikt. Genom att utföra en 

korrelationsanalys kunde vi få fram sambandet mellan huruvida respondenterna tilltalas 

av de olika annonserna. Korrelationsanalysen visas i tabell 4 och samtliga värden som 

presenteras är signifikanta på 0,01 nivån.  

 

 Ikea Arvid Nordquist ÅF Innocent 

Ikea 1 0,58 0,37 0,36 

Arvid Nordquist 0,58 1 0,39 0,43 

ÅF 0,37 0,39 1 0,46 

Innocent 0,36 0,43 0,46 1 
Tabell 5. Korrelation av utsträckningen respektive annons tilltalar respondenterna. 

I tabellen ovan kan vi se att den utsträckning respondenterna tilltalas av Ikeas annons och 

Arvid Nordquists annons har starkare korrelation med varandra än vad de har med ÅF 

och Innocent. Vid korrelationsanalys mellan Ikea och Arvid Nordquist fick vi fram värdet 

r = 0,58, p = 0,00. Denna korrelation är positiv och innebär således att flertalet 

respondenter som angett att de tilltalas av Ikeas annons med specifik kommunikation även 

tilltalas av Arvid Nordquist. På samma sätt har den utsträckning respondenterna tilltalas 

av annonserna från ÅF och Innocent starkare korrelation mellan varandra än de har med 

Ikea och Arvid Nordquist. Korrelationen mellan ÅF och Innocent uppgick till r = 0,46, p 

= 0,00. Av detta tolkar vi att det finns ett samband mellan i vilken utsträckning 

konsumenter tilltalas av Ikeas annons och Arvid Nordquists annons. På samma sätt finns 

det ett samband mellan annonserna från ÅF och Innocent. Vår analys utifrån att Ikea och 

Arvid Nordquist har fått högre medelvärden och korrelation än ÅF och Innocent är att 

konkret CSR-kommunikation uppfattas som mer tilltalande än ospecifik CSR-

kommunikation.  
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Figur 25.  Frekvensanalys konkret vs. ospecifik kommunikation. 
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6.2.5  TEMA 4: POLARBRÖD  
En del av syftet med denna uppsats är att ge praktiska rekommendationer till 

familjeföretag om hur de kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete för att skapa positiva 

reaktioner hos konsumenter. Som vi tidigare nämnt har vi valt att använda oss av 

Polarbröd som ett praktiskt exempel för att besvara denna delfråga. Av den anledningen 

relaterade några av frågorna i webbenkäten till hållbarhetskommunikation från 

brödföretag. Enkäten innehöll även specifika frågor kring Polarbröds hållbarhetsmål och 

huruvida dessa ska kommuniceras ut till konsumenterna. Genom att analysera hur 

konsumenter uppfattar CSR-kommunikation från Polarbröd kan vi ge praktiska exempel 

på hur ett familjeföretag kan kommunicera hållbarhet på ett sätt som genererar positiva 

uppfattningar hos konsumenter. Eftersom att vårt företagsexempel agerar i brödbranschen 

undersökte vi vilka faktorer konsumenter uppfattar som mest relevanta för att ett 

brödföretag ska uppfattas som hållbart. Becker-Olsen et al. (2006, s. 47) konstaterar, som 

vi tidigare nämnt, att konsumenten lättare tar informationen till sig och således börjar 

relatera hållbarhetsarbetet som en del av företaget och varumärket när det finns en naturlig 

koppling till kärnverksamheten. En av de frågor som behandlade brödföretag var: “Vilka 

av följande tycker du är viktigast hos ett hållbart brödföretag?”. Respondenterna kunde 

på denna fråga ange upp till 4 alternativ. Resultatet för denna fråga redovisas i figur 26.  

 

Figur 26 visar att flest respondenter angav Närproducerat bröd och Miljövänliga 

transporter som viktigaste faktorer för ett hållbart brödföretag. På tredjeplats kom 

Miljövänliga förpackningar. Lägst resultat fick Att de är självförsörjande på grön energi 

och Bistånd till välgörenhet. Att dessa fått markant lägre procentsatser behöver inte i sig 

betyda att konsumenterna inte tycker att det är viktigt eftersom att de endast hade 

möjlighet att välja de fyra alternativ de ansåg viktigast. Genom att jämföra detta resultat 

med Polarbröds nuvarande hållbarhetsarbete kan vi konstatera att Polarbröds insatser för 

fossilfria transporter och förpackningar är i enlighet med vad respondenterna anser är 
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Figur 26. Viktiga aspekter för ett hållbart brödföretag. 
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viktigt hos ett hållbart brödföretag.  Som vi tidigare beskrivit strävar Polarbröd även efter 

att ha 100 % hållbara råvaror samt efter att vara självförsörjande på grön energi 

(Polarbröd, 2012, s. 11-12). Utifrån resultatet i figur 26 kan vi dock se att Ekologiskt 

bröd och Användande/Självförsörjande på grön energi inte prioriterades som en av de 

fyra viktigaste i lika hög utsträckning av respondenterna. Den faktor som flest ansåg 

viktig, Närproducerat bröd, är enligt vår uppfattning svår för Polarbröd att kommunicera. 

Polarbröd har all sin produktion i Sverige och kan garantera svenskt bröd, men huruvida 

det är närproducerat beror dels på var i Sverige konsumenten bor och dels på vad 

konsumenten i fråga definierar som närproducerat.  

 

Respondenterna fick även ta ställning till frågan: “Om ett brödföretag gör följande i sitt 

arbete mot att bli mer hållbara, vilka insatser tycker du är de viktigaste att berätta om?”. 

Som vi tidigare konstaterat är det väsentligt att undersöka vilka aktiviteter konsumenter 

tycker är intressanta för att utifrån det kunna utforma relevant CSR-kommunikation. 

Alternativen som respondenterna kunde välja mellan i denna fråga bestod av hållbarhets-

insatser som Polarbröd utför i dagsläget. Det var möjligt för respondenten att markera upp 

till tre alternativ. 

I figur 27 kan vi se att Miljövänliga förpackningar och Bröd fritt från konserveringsmedel 

fick högst resultat. Detta följdes av Metoder som minskar svinn och Koldioxidneutral 

produktion. I dagsläget har Polarbröd utskrivet “Polfärskt - utan konserveringsmedel” på 

sina produktförpackningar. På förpackningarnas baksida går det att utläsa att 

förpackningarna är tillverkade av återvinningsbar plast. De hållbarhetsinsatser som 

merparten av respondenterna tycker att brödföretag ska kommunicera berättar således 
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hållbara, vilka insatser tycker du är de viktigaste att berätta om? 

(Välj upp till 3)

Figur 27. Hållbarhetsinsatser som brödföretag ska kommunicera. 
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Polarbröd till viss del om i dagsläget. Det är dock inget som är iögonfallande på 

produktförpackningen och det kan vara svårt för konsumenter att se informationen om de 

inte aktivt letar efter den. I fokusgrupperna framkom det att flertalet deltagare 

huvudsakligen ville ta del av hållbarhetsinformation på förpackningen. För att få 

fördjupad information om vad Polarbröd bör kommunicera på sina produktförpackningar 

ställde vi en specifik fråga om detta i webbenkäten. I denna fråga inkluderade vi, förutom 

hållbarhetsaktiviteter, även olika typer av basfakta för att ta reda på om konsumenter för 

det första vill ha information om hållbarhet på förpackningen och för det andra hur viktig 

CSR-information är i förhållande till övrig information. Utfallet av denna fråga illustreras 

i figur 28.  

 

I figur 28 kan vi utläsa att Var brödet har producerats angavs av 55,6 procent av 

respondenterna, Att brödet är fritt från konserveringsmedel av 51,3 procent och 

Produktmärkningar av 44 procent. Enligt Pérez & Rodriguez del Bosque (2013, s. 913-

914) är det även viktigt att företagen segmenterar marknaden och anpassar sin 

kommunikation efter hur pass engagerade olika konsumentgrupper är i 

hållbarhetsfrågor.  För att undersöka om det föreligger någon skillnad i vad 

respondenterna som angett att de har ett hållbarhetsintresse vill få reda på via bröd-

förpackningen med svaren från samtliga respondenter har vi gjort en korstabell. I 

korstabellen har vi, förutom ovanstående fråga, inkluderat de som svarat 5-7 på 

påståendet “Jag är intresserad av hållbarhetsfrågor”. Utifrån korsrelateringen kan vi få 

fram vilken information de hållbarhetsintresserade vill ha på produktförpackningen och 

om det finns någon skillnad med resultatet i figur 28. Antalet svar som låg till grund för 

denna analys var 329 stycken. Resultatet av korsrelateringen visas i figuren nedan.  
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Figur 28. Information på brödförpackningen. 



71 
 

I figur 29 kan vi se att resultaten ändrats något när vi enbart utgått från de som angett att 

de är intresserade av hållbarhetsfrågor. Var brödet har producerats är, likt resultatet i 

figur 28, den hållbarhetsinsats som flest personer angett att de vill få information om på 

brödförpackningen. Dock är procentandelen högre, 63,8 procent jämfört med 55,6 

procent. Till skillnad från figur 28 är det Produktmärkningar som fått näst högst värden 

av hållbarhetsinsatserna. 57,4 procent anser att de vill se produktmärkningar på 

brödförpackningen. Vidare har även de övriga hållbarhetsinsatserna fått högre värden när 

vi utgått från de som är hållbarhetsintresserade, vilket vi tolkar som en naturlig 

konsekvens. Utifrån skillnaderna i resultatet vid jämförelse av figur 28 och figur 29 kan 

vi, i enlighet med Sweeney & Coughlan (2008, s. 114), konstatera att företagens 

hållbarhetskommunikation bör ha olika intensitetsgrad beroende på vilka företaget riktar 

sig till. I ett större perspektiv kan familjeföretag genom att analysera skillnader i 

preferenser hos olika segment och målgrupper anpassa och effektivisera CSR-

kommunikationen. 

 

Polarbröd har satt upp fyra hållbarhetsmål som de siktar mot att uppnå till år 2022 

(Polarbröd, 2012, s. 11-12). Då dessa mål påverkar hur konsumenterna uppfattar 

Polarbröds CSR-kommunikation valde vi att inkludera en fråga som rör målen i enkäten. 

Respondenterna fick ta del av de fyra målen och på en sjugradig skala uppge huruvida de 

förstod vad målen innebar och i vilken utsträckning de tyckte att målen var viktiga. För 
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Figur 29. Hållbarhetsintresserades preferenser om information på brödförpackningen. 
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att redovisa resultatet på denna fråga har vi genomfört en frekvensanalys i SPSS där vi 

räknat ut medelvärden för de olika påståendena. Detta redovisas i figur 30.  

I frekvensanalysen ovan går det att utläsa att konsumenternas förståelse för de olika målen 

var förhållandevis likvärdiga varandra. Det mål som var svårast att förstå var enligt vår 

undersökning 100 % hållbara råvaror. Medelvärdet för förståelsen av detta mål uppgick 

till 5,10 på en skala 1-7. I figur 30 kan vi se att majoriteten av respondenterna inte förstår 

något av målen fullt ut. Om de hade gjort det skulle vi ha fått medelvärden som låg 

närmare 7. Vår analys är därmed att konsumenterna till viss del har svårt att uppfatta 

målens innebörd. Resultatet för hur väl de förstår betydelsen av de olika målen förmodar 

vi kan påverka hur viktiga konsumenterna anser att målen är. Har konsumenten svårt att 

förstå vad målet innebär blir det även svårt att se vilken verkan det gör i praktiken. Enligt 

figur 30 ansåg respondenterna att målet om Fossilfria och kretsloppsanpassade 

förpackningar (medelvärde 5,54) var viktigast och att målet Självförsörjande på grön 

energi (medelvärde 5,13) var minst viktigt. Dock var det inte lika stora variationer i 

svaren angående hur viktiga respondenterna angav att de olika målen var.  

 

För att ta reda på huruvida Polarbröd och andra familjeföretag ska kommunicera sina 

hållbarhetsmål till konsumenter bestod enkäten av en fråga där vi undersökte hur 

respondenterna ställde sig till kommunikation av målen i olika kanaler. Vi hade även ett 

påstående som undersökte om Polarbröd ska kommunicera hur långt de har kommit i sin 

process att uppnå sina mål. Utfallet av denna fråga visualiseras i figur 31 nedan. 
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Figur 30. Uppfattningar om Polarbröds hållbarhetsmål. 
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I diagrammet ovan ser vi att majoriteten av respondenterna tycker att Polarbröd ska 

kommunicera sina hållbarhetsmål. Detta gäller samtliga kanaler, men till största del via 

hemsidan och minst i reklam. Över 70 procent har angett att de instämmer helt eller delvis 

med att Polarbröd ska kommunicera målen på sin hemsida. Det är mindre än 10 procent 

som ställt sig negativa till kommunikation via hemsidan. Vi anser att det är intressant att 

notera att kommunikation på produktförpackningen har fått så pass positiva resultat. 

Drygt 70 procent tycker att Polarbröd ska kommunicera målen på sina 

produktförpackningar, 22 procent uppgav “varken eller” och endast 10 procent angav att 

de inte tycker att målen ska kommuniceras på brödförpackningen. Om Polarbröd skulle 

välja att kommunicera sina hållbarhetsmål på sina förpackningar skulle alltså betydligt 

fler konsumenter ställa sig positiva än negativa till detta enligt vårt enkätresultat. I figur 

32 kan vi även se att majoriteten av respondenterna tycker att Polarbröd ska kommunicera 

hur långt de har kommit på sin väg att uppfylla målen. Om vi jämför resultaten som 

illustreras i figur 32 med Polarbröds nuvarande CSR-kommunikation, som främst sker 

via hemsidan och hållbarhetsrapporten, kan vi konstatera att konsumenterna även är 

öppna för kommunikation via andra kanaler.  

 

 

6.3  AGGREGERAD ANALYS 
Vi kommer nu att presentera en aggregerad analys utifrån både fokusgrupper och 

enkäter.  Med utgångspunkt i enkätsvaren och resultatet av fokusgrupperna har vi kunnat 

urskilja tre nyckelområden: trovärdighet, öppenhet och enkelhet. Nedan presenterar vi 

dessa nyckelområden mer ingående och varför de är relevanta utifrån det som 

framkommit i resultat och analys av våra två genomförda undersökningar.  

 

En stor del av det som framkommit i våra två undersökningsmetoder relaterar till 

trovärdighet. I fokusgrupperna tydliggjordes uppfattningar om att företags ägarstruktur, 

hur länge det har funnits, dess historia och tradition, företagsledare, och verksamhet alla 

har betydelse för ett familjeföretags trovärdighet när det gäller hållbarhet. När frågor om 

ägarstruktur ställdes lyftes argument både för och emot att familjeföretag, som berättar 

om sitt hållbarhetsarbete, är mer trovärdiga än icke-familjeföretag. Å ena sidan belystes 

det att det kan kännas mer trovärdigt att familjeföretag har ett hållbarhetsarbete då de kan 

uppfattas som mer genuina och personliga av konsumenter. Å andra sidan belystes det att 

familjeföretag kan vara mer trögstyrda då den äldre generationen kan tänkas ha en 
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Figur 31. Kommunikation av hållbarhetsmål. 
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konservativ inställning. Vidare lyfte deltagarna i fokusgrupperna fram att ett äldre 

familjeföretag kan ses som mer trovärdigt på grund av dess historia. Trovärdigheten 

bygger på att familjeföretaget genomfört goda handlingar historiskt och även överlevt 

över tid. Detta har även Urde et al (2007, s. 9-11) kommit fram till då han konstaterar att 

ett företags livslängd kan bidra till att konsumenternas förtroende för företaget ökar.  

 

I diskussionerna framkom det vidare att ett familjeföretags företagsledare som uttrycker 

ett genuint hållbarhetsengagemang påverkar trovärdigheten för företagets 

hållbarhetsarbete i stort. Detta är i enlighet med forskning av Peloza et al. (2012, s. 84) 

som lyfter upp att konsumenternas syn på företaget påverkas av företagsledarnas 

uttalanden och beteenden. Resultaten från våra undersökningar visar även att 

familjeföretagets trovärdighet är beroende av att CSR-insatserna är relevanta utifrån 

kärnverksamheten. Enligt Becker-Olsen et al. (2006, s. 47) upplevs ett företags 

hållbarhetsarbete som mer trovärdigt när överensstämmelsen är god mellan utvalda 

hållbarhetsinsatser och kärnverksamheten. Detta eftersom att konsumenterna lättare kan 

sammankoppla insatserna med den generella bild de har av företaget. Detta resonemang 

återfinns i diskussionerna som förts kring vilken påverkan branschen har för 

trovärdigheten i familjeföretags CSR-kommunikation. I fokusgrupperna framkom det att 

deltagarna hade mer förtroende för företags hållbarhetsarbete inom vissa branscher. Det 

belystes att en del branscher kan vara utdömda på förhand av konsumenten på grund av 

att de agerar i en bransch som, i deras ögon, har negativ påverkan. Detta förhållande 

diskuteras även av Peloza et al. (2012, s. 87). Sammantaget har resultatet och analysen av 

ovannämnda aspekter synliggjort en gemensam nämnare, nämligen att de alla har 

betydelse för familjeföretagets trovärdighet i hållbarhetssammanhang. 

 

På samma sätt som vi kunde uttyda att en stor del av resultatet och analysen från våra 

undersökningar relaterar till nyckelområdet trovärdighet, har vi även sett att flertalet 

aspekter tyder på att öppenhet är av betydelse för hur konsumenter uppfattar CSR-

kommunikation från familjeföretag. Både i fokusgrupperna och i enkäten betonades 

vikten av en transparent hållbarhetskommunikation där företaget redovisar hur långt de 

har kommit i sitt hållbarhetsarbete samt vad de har kvar att arbeta med. I fokusgrupper 

och enkät klargjordes att konsumenter generellt vill ta del av CSR-kommunikation från 

företag. Vidare framhölls viljan att stödja hållbara företag av fokusgruppdeltagarna 

samtidigt som det är svårt att få tid till att leta upp information om företagens 

hållbarhetsarbete på egen hand. Vissa företag har i dagsläget valt att begränsa sin 

hållbarhetskommunikation av rädsla att mötas av kritik (Glavas & Godwin, 2013, s. 19). 

Våra undersökningar visar dock att konsumenter efterfrågar en öppenhet i 

kommunikationen. Jahansoozi (2006, s. 943) uttrycker att konsumenternas förtroende för 

ett företag ökar när CSR-kommunikationen präglas av öppenhet och transparens. Vidare 

hävdar Dubbink et al. (2008, s. 391) att transparens är nödvändigt för att konsumenter ska 

kunna göra medvetna val. Öppenhet som nyckelområde går även att relatera tillbaka till 

nyckelområdet trovärdighet genom att ärlighet skapar förtroende.  

 

Det sista nyckelområdet som synliggjorts genom resultat och analys är vikten av enkelhet. 

Utifrån våra undersökningar går det att utläsa att konsumenterna föredrar en tydlig och 

enkel kommunikation som de kan ta del av på ett lättillgängligt sätt. Detta framkom bland 

annat via frågeställningarna som berörde produktmärkningar, kanaler och konkret 

respektive ospecifik kommunikation. Våra resultat visar att konsumenter efterfrågar 

samma kärnbudskap i olika typer av kommunikation från samma företag. Detta berör 
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även Beltz & Peattie (2012, s. 219-220) som hävdar att en enhetlig CSR-kommunikation 

krävs, där samma budskap konsekvent kommuniceras i alla kanaler.   

 

I både enkät och fokusgrupper framkom det att respondenterna helst tar del av information 

om hållbarhetsarbete via hemsida och produktförpackningar. I fokusgrupperna 

konstaterade samtliga deltagare att de framförallt uppmärksammar och tar till sig 

hållbarhetsinformation via produktförpackningar. Resultatet från både fokusgrupperna 

och enkäten synliggjorde en positiv inställning till produktmärkningar eftersom att de, på 

ett enkelt och tidsbesparande sätt, hjälper konsumenter att avgöra om en produkt är 

hållbar. Vidare visade resultatet från fokusgrupperna och enkäten att konsumenter vill att 

CSR-kommunikation ska vara utformad på ett enkelt och konkret sätt som är lätt att förstå. 

Det framgick att om hållbarhetsarbetet kommuniceras med praktiska exempel ökar 

deltagarnas tillit för kommunikationen. Värdet av en konkret hållbarhetskommunikation 

har även diskuterats av Öberseder et al. (2013, s. 11), vilka menar att CSR är ett komplext 

område som kräver konkret kommunikation för att konsumenten ska kunna ta till sig 

budskapet. 

 

Trovärdighet, öppenhet och enkelhet beskriver var för sig viktiga delar som det i våra 

undersökningar har visat sig att familjeföretag bör ha i åtanke när de kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete. Dessa tre nyckelområden som vi identifierat relaterar även till 

varandra. Som vi nämnt tidigare efterfrågas enkelhet i CSR-kommunikationen på grund 

av den korta tid konsumenterna lägger på att läsa denna typ av information. För att 

budskapen ska uppfattas som trovärdiga uppskattar konsumenter att informationen 

innehåller kortfattade och konkreta exempel på vad företaget gör. Detta relaterar vidare 

till öppenhet eftersom att företaget då visar konkret vad de faktiskt genomför. 

Konsumenterna poängterade dessutom att en transparent kommunikation, där företagen 

öppet berättar om inte bara vad de gör bra utan också vad de arbetar för att göra bättre, är 

viktigt för att kommunikationen ska vara trovärdig. Vi ser således en koppling mellan 

trovärdighet, öppenhet och enkelhet genom att alla tre relaterar till hur CSR-

kommunikation kan uppfattas. 

 

Denna studie syftar inte enbart till att identifiera bakomliggande faktorer för hur 

konsumenter uppfattar CSR-kommunikation från familjeföretag. Ett delsyfte är att få 

inblick i hur familjeföretag kan utforma sin CSR-kommunikation för att generera positiva 

reaktioner. CSR har, i resultatet av våra två undersökningar, visat sig vara ett komplext 

område med flertalet dimensioner och ansvarsnivåer. Begreppets mångfacetterade och 

abstrakta karaktär gör det till ett svårt område att kommunicera om. Genom vår analys 

har vi nu ringat in tre nyckelområden; trovärdighet, öppenhet och enkelhet, som visat sig 

påverka hur konsumenterna uppfattar CSR-kommunikation från familjeföretag. Hur detta 

kan användas i familjeföretagens utformning av CSR-kommunikation kommer vi att lyfta 

fram i vårt nästa kapitel som behandlar denna studies slutsatser.  
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7.  SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel är avsikten att besvara vår frågeställning och uppnå uppsatsens syfte. 

Detta gör vi genom att redogöra för våra slutsatser, våra praktiska rekommendationer 

och vårt teoretiska bidrag. Avslutningsvis föreslår vi alternativa infallsvinklar för fortsatt 

forskning i området.  

 

7.1  SLUTSATSER 
Den problemformulering som legat till grund för denna uppsats är: 

 

Hur uppfattar konsumenter CSR-kommunikation från familjeföretag? 

 

I våra studier har vi inledningsvis studerat huruvida familjeföretag har en fördel i 

jämförelse med icke-familjeföretag när det kommer till att förmedla hållbarhets-

kommunikation som är trovärdig. Utifrån våra undersökningar kan vi dra slutsatsen att 

det krävs att familjeägda företag uttryckligen, som en del av deras CSR-kommunikation, 

väver in det faktum att de är familjeägda för att det ska ge någon effekt för trovärdigheten. 

Ett familjeägt företag som inte kommunicerar sin ägarstruktur på ett tydligt sätt kan inte 

förlita sig på att konsumenterna tar hänsyn till faktumet att företaget är familjeägt i deras 

utvärderande av företagets hållbarhetskommunikation. 

 

Vi har undersökt huruvida familjeföretagets ålder, storlek och bransch spelar roll samt 

huruvida produktmärkningar och företagsledarnas hållbarhetsengagemang är av 

betydelse. Utifrån vår undersökning av dessa påverkansfaktorer har vi kunnat se att 

familjeföretagets ålder är den av våra studerade faktorer som påverkar mest. 

Konsekvensen av detta blir att om ett familjeföretag lyfter fram sin historia och tradition 

i sin CSR-kommunikation kan det bidra till att konsumenterna får ett ökat förtroende för 

familjeföretagets hållbarhetskommunikation. Vidare kan vi, utifrån våra undersökta 

påverkansfaktorer, dra slutsatsen att hållbarhetsengagerade företagsledare har en positiv 

inverkan på konsumenters uppfattningar av familjeföretags CSR-kommunikation. När 

företagsledare har ett genuint intresse för hållbarhet, och kommunicerar detta, ger det 

ytterligare tyngd till hållbarhetsarbetets trovärdighet. Dock är det av stor vikt att 

engagemanget är äkta, då det annars kan ge motsatt effekt. Även produktmärkningar har 

enligt våra undersökningar inverkan på konsumenters uppfattningar. Produktmärkningar 

vägleder konsumenterna när de ska fatta beslut om vilken vara de ska välja. Märkningar 

gör även att konsumenterna sparar tid och lätt kan avgöra huruvida en vara är hållbar eller 

inte. Vi har därmed kunnat konstatera att produktmärkningar kan användas i 

hållbarhetskommunikation av familjeföretag och att det påverkar konsumenternas 

uppfattningar positivt. Påverkansfaktorerna bransch och storlek har i våra studier inte 

visat sig påverka konsumenternas uppfattningar. 

 

Bhattacharya & Sen (2004, s. 12) har poängterat vikten av att ta hänsyn till 

konsumentgruppers olikheter när företagen marknadsför sina hållbarhetsinsatser. Enligt 

Pérez & Rodriguez del Bosque (2013, s. 914) ska företagen sträva efter att rikta sin CSR-
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kommunikation till de segment som med största sannolikhet kommer att uppskatta 

informationen. I våra undersökningar har vi kunnat utläsa att konsumenternas intresse för 

hållbarhet varierar. Vi har även kunnat se att beroende på konsumentens 

hållbarhetsintresse efterfrågar denne olika typer av hållbarhetskommunikation. 

Konsumenterna med ett hållbarhetsintresse poängterade exempelvis vikten av 

produktmärkningar i högre utsträckning än respondenterna gjorde generellt. Vår slutsats 

utifrån detta är att även om ett familjeföretag har medvetna konsumenter som målgrupp 

för sin CSR-kommunikation kan de inte anta att dessa konsumenter aktivt eftersöker 

tillräckligt med information, exempelvis på familjeföretagets hemsida, för att kunna göra 

sina val utan indikatorer på förpackningarna. Utifrån vår analys av konsumentattributs 

påverkan på hur konsumenter uppfattar hållbarhetskommunikation från familjeföretag 

kan vi även påvisa att yngre konsumenter tenderar att ha ett större intresse för hållbarhet 

än äldre generationer. Detta leder oss fram till slutsatsen att familjeföretag bör inkludera 

arbete med marknadsföringskanaler där de når yngre konsumenter med sin hållbarhets-

kommunikation. 

 

Genom att kritiskt granska de påverkansfaktorer som vi valde att undersöka kan vi dra 

slutsatsen att det är betydligt fler faktorer som påverkar konsumenters uppfattningar än 

de faktorer som vi undersökt. Detta bekräftades även när vi genomförde våra statistiska 

analyser av enkäten. Även i fokusgrupperna framkom det att CSR-kommunikation är ett 

så pass komplext ämne att det är svårt att hävda att enbart ett fåtal faktorer påverkar 

konsumenters uppfattning av familjeföretags hållbarhetskommunikation. 

 

Vår studie har vidare visat att majoriteten av konsumenterna är intresserade av hållbarhet 

och vill ta del av CSR-kommunikation från familjeföretag. Vidare litar merparten av 

konsumenterna på hållbarhetskommunikation från familjeföretag. Dock efterfrågas 

ärlighet i kommunikationen och att familjeföretagen kommunicerar på vilket sätt de 

arbetar med hållbarhet, inte bara att de gör det. Vår slutsats utifrån detta är att företagen 

ska kommunicera sitt CSR-arbete till konsumenter, men att de måste vara noga med att 

vara transparenta i kommunikationen för att inte uppfattas som att de överdriver sina 

hållbarhetsinsatser. 

 

Konsumenter vill främst ta del av hållbarhetsinformation på familjeföretagens hemsidor 

och produktförpackningar. De är även öppna för kommunikation i andra kanaler, så som 

Facebook-sidor och reklam, men det är hemsidor och produktförpackningar som föredras. 

Till viss del beror detta på att produktförpackningen är lättillgänglig för konsumenten 

samt att det är ett tidseffektivt sätt att tillgodogöra sig information då företagen tvingas 

till koncis information på grund av det begränsade utrymmet. Vår slutsats av detta är att 

familjeföretag kan vidga sin hållbarhetskommunikation till fler kanaler utan att det får 

negativa konsekvenser. Utifrån våra undersökningar kan vi även dra slutsatsen att det är 

av stor vikt att familjeföretagen har en tydlig och konkret kommunikation. Detta eftersom 

att konsumenter föredrar konkret kommunikation med praktiska exempel på hur 

familjeföretaget arbetar med hållbarhet framför en ospecificerad kommunikation där det 

inte går att utläsa vad företaget gör mot att bli mer hållbara. 

 

För att på ett tydligt sätt sammanfatta studiens slutsatser, och hur de relaterar till våra 

identifierade nyckelområden, presenterar vi dem i punktform nedan: 
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Öppenhet 
 Familjeföretag bör kommunicera sitt CSR-arbete  

 Yngre konsumenter tenderar att i högre utsträckning efterfråga hållbarhets-

kommunikation än äldre generationer 

 Trovärdigheten för familjeföretaget stärks med transparent CSR-kommunikation 

där familjeföretaget är öppna med vad de har kvar att förbättra och berättar hur 

de arbetar för att bli mer hållbara 

 

Trovärdighet 
 Merparten av konsumenterna litar på hållbarhetskommunikation från 

familjeföretag 

 Konsumenter uppfattar ett familjeföretags hållbarhetsarbete som mer trovärdigt 

om de väver in det faktum att de är familjeägda i sin kommunikation 

 Ett familjeföretags ålder och historia har betydelse för hur konsumenter uppfattar 

CSR-kommunikationen 

 Om ett familjeföretags företagsledare har ett genuint intresse för hållbarhet och 

lyfter fram detta i CSR-kommunikationen påverkar det konsumenternas 

uppfattningar positivt 

 

Enkelhet 
 Konsumenter i allmänhet, och hållbarhetsintresserade i synnerhet, vill gärna ta del 

av hållbarhetskommunikation i form av produktmärkningar 

 Konsumenter vill helst ta del av CSR-kommunikation via ett familjeföretags 

hemsida och produktförpackningar 

 Konsumenter föredrar konkret kommunikation med tydliga exempel på vad 

familjeföretaget gör för att bli mer hållbart 

 

 

7.2  TEORETISKT BIDRAG 
Genom att ta del av tidigare forskning inom CSR och CSR-kommunikation identifierade 

vi inledningsvis ett forskningsgap. Hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation från 

ett familjeföretag var ännu outforskat och är det gap vi har arbetat för att fylla. Denna 

studie har bidragit till ökad insikt i ämnet då vi identifierat nyckelområdena trovärdighet, 

öppenhet och enkelt som tillsammans påverkar konsumenternas uppfattningar av CSR-

kommunikation från familjeföretag. Vidare har teorin kring hur ett familjeföretag kan 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete för att generera positiva reaktioner vidgats med 

nyckelområdena som utgångspunkt. Detta då vi kommit fram till vilka kanaler och vilken 

kommunikationsstrategi som är att föredra för familjeföretag när de kommunicerar sitt 

CSR-arbete. 

 

I och med att vårt identifierade forskningsgap medfört att vi kombinerat CSR-

kommunikation med familjeföretag för att undersöka konsumenternas uppfattningar är 

våra slutsatser särskilt inriktade mot familjeföretag. Vi anser dock att en stor del av vårt 

teoretiska bidrag kan appliceras på, och användas av, företag med andra typer av 

ägarstrukturer. 
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7.3  PRAKTISKA REKOMMENDATIONER 
Vårt syfte med denna uppsats var, förutom en fördjupad teoretisk förståelse, även att få 

en praktisk förståelse för hur ett familjeföretag kan utforma sin hållbarhets-

kommunikation för att generera positiva reaktioner hos konsumenter. Utifrån det som 

framkommit i vår studie har vi dragit slutsatser om hur konsumenter uppfattar CSR-

kommunikation. Vi kommer nu att, utifrån dessa slutsatser, ge rekommendationer till 

familjeföretag för hur de kan omsätta vårt teoretiska bidrag i praktiken när de utformar 

sin hållbarhetskommunikation. Våra rekommendationer är uppdelade i två delar. Först 

kommer vi att ge våra allmänna rekommendationer till familjeföretag. Därefter kommer 

vi att ge konkreta rekommendationer till Polarbröd utifrån det som framkommit i våra 

undersökningar. Detta eftersom att ett delsyfte var att ge rekommendationer till Polarbröd 

eftersom att de fungerat som ett konkret exempel på ett familjeföretag som arbetar med 

hållbarhet. Fastän dessa rekommendationer är speciellt riktade till Polarbröd tror vi även 

att familjeföretag i andra kontexter kan ta lärdom av dessa råd.  

  

7.3.1  REKOMMENDATIONER TILL FAMILJEFÖRETAG 
Genom att summera de slutsatser vi kommit fram till i vår studie kan vi ge 

rekommendationer till familjeföretag angående hur de kan utforma sin CSR-

kommunikation för att generera positiva reaktioner hos konsumenter. Nedan presenteras 

våra råd.  

 

Vi rekommenderar familjeföretag att: 

 Berätta om sitt nuvarande CSR-arbete och vilka hållbarhetsmål de har för 

framtiden 

 Formulera hållbarhetskommunikationen så att konsumenter förstår hur CSR-

insatserna är kopplade till kärnverksamheten 

 Skapa en enhetlig hållbarhetskommunikation för samtliga kanaler 

 Vara ärliga i sin hållbarhetskommunikation och visa vad de behöver arbeta med 

för att bli mer hållbara 

 Kommunicera hållbarhetsarbetet på produktförpackningarna 

 Se över möjligheterna att använda produktmärkningar 

 Kommunicera i digitala kanaler för att nå den yngre målgruppen 

 Lyfta fram sin tradition och historia i CSR-kommunikationen 

 Använda sig av en konkret kommunikationsstrategi där de ger tydliga exempel på 

hur de arbetar med hållbarhet  

 Förmedla hållbarhetskommunikation via företagsledare med ett genuint 

hållbarhetsengagemang 

 

7.3.2  REKOMMENDATIONER TILL POLARBRÖD 

I kapitlet om Polarbröd nämnde vi att Polarbröds utmaningar innefattar att förstå vad de 

ska göra för att bli helt hållbara och hur de kan kommunicera sina insatser på ett sätt som 

engagerar intressenterna. Genom att vi inkluderat företagsspecifika frågor om Polarbröd 

i våra undersökningar har vi, utöver rekommendationer till familjeföretag i stort, 

identifierat rekommendationer till Polarbröd nedan.  

 

Vi rekommenderar Polarbröd att: 

 Kommunicera sina hållbarhetsinsatser till konsumenter i större utsträckning och i 

fler kanaler än tidigare 
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 Göra hållbarhetskommunikationen mer iögonfallande för konsumenter som inte 

aktivt letar den typen av information 

 Särskilt lyfta fram att Polarbröds förpackningar är miljövänliga, att bröden inte 

innehåller konserveringsmedel och att Polfärskt-metoden leder till minskat svinn. 

 Kommunicera hållbarhetsarbetet på brödförpackningarna i större utsträckning än 

i dagsläget 

 Utöka användandet av produktmärkningar av olika slag (exempelvis KRAV, 

Svenskt sigill, Carbon footprint) 

 Tydliggöra hållbarhetsmålen så att konsumenterna förstår dem fullt ut och 

kommunicera dessa på hemsida och förpackningar i första hand, men även via 

Facebook och reklam  

 Kommunicera hur långt de har kommit på sin väg mot att uppnå hållbarhetsmålen 

 Ha i åtanke att konsumenter placerar nyttigt bröd bland de fyra viktigaste 

faktorerna hos ett hållbart brödföretag vid produktutveckling och kommunikation 

 

 

7.4  FRAMTIDA FORSKNING 
I vår studie har vi undersökt hur konsumenter uppfattar CSR-kommunikation från 

familjeföretag. Efter att ha fördjupat oss i detta forskningsområde är vår åsikt att det skulle 

vara intressant att närmare undersöka hur andra ägarstrukturer påverkar konsumenters 

uppfattningar av CSR-kommunikation. Till exempel kan framtida forskning behandla hur 

konsumenter uppfattar hållbarhetskommunikation från ekonomiska föreningar eller 

publika aktiebolag. Vidare ser vi möjligheten att studera i vilken utsträckning andra 

påverkansfaktorer, utöver de vi berört, påverkar konsumenters uppfattning av CSR-

kommunikation.  

 

Vår studie behandlar ett brett problemområde där vi dels valt att studera faktorer som vi 

antog påverkade konsumenters uppfattningar av CSR-kommunikation, och dels hur 

kommunikationen kan vara utformad för att generera positiva reaktioner hos 

konsumenter. Genom att vi undersökt ett omfattande område under en förhållandevis kort 

tid har vi inte haft möjlighet att mer ingående studera de olika aspekterna. Vi ser 

exempelvis möjligheten att fördjupa sig i hur familjeföretagen kan integrera sin historia 

och tradition i sin hållbarhetskommunikation. I våra studier var det tydligt att 

konsumenter ansåg att produktförpackningen är en effektiv marknadsföringskanal när 

familjeföretag vill presentera sina hållbarhetsinsatser. Enligt vår uppfattning finns det ett 

behov av mer forskning inom detta område för att företagen ska få mer konkreta exempel 

på hur de effektivt kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete via sina förpackningar. 

Konsumenters uppfattningar om familjeföretags CSR-kommunikation är ett subjektivt 

område och konsumenters attityder är i ständig förändring. Därför kan det även vara 

intressant att genomföra en liknande studie om hur konsumenter uppfattar familjeföretag 

CSR-kommunikation längre fram i tiden för att se hur det har förändrats. 
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8.  SANNINGSKRITERIER 
Vi har i denna studie använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Av denna 

anledning är det relevant för oss att diskutera flertalet sanningskriterier. Vid bedömning 

av den kvantitativa metoden redogör vi för studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Vidare diskuterar vi trovärdighet och äkthet i vår granskning av den 

kvalitativa delen i vår studie. 

 

8.1  KVANTITATIVA SANNINGSKRITERIER 
Validitet innebär att en studie mäter det den är avsedd att mäta (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 124). För att uppnå hög validitet i vår studie har vi varit noggranna med att basera 

enkätfrågorna på våra teoretiska utgångspunkter samt information om hur Polarbröd 

arbetar med hållbarhet. Vidare har vi omsorgsfullt formulerat enkätfrågorna så att de 

skulle vara enkla att förstå för respondenterna. För att säkerställa att vår enkät mätte det 

som vi hade för avsikt att mäta tog vi hjälp av flera utomstående personer. Innan enkäten 

skickades ut fick vi värdefull feedback från vår handledare, vår kontaktperson på 

Polarbröd och anställda på QuestBack som arbetar med marknadsundersökningar. Vi lät 

även personer i vår närhet testa enkäten innan utskicket skedde. Genom hela vårt arbete 

med denna studie har vi påmint oss själva om att hålla fokus på hur konsumenter uppfattar 

CSR-kommunikation från familjeföretag för att försäkra oss om att vi undersökte det vi 

ämnade att undersöka. Med hänsyn till de aspekter som vi nämnt ovan anser vi att vår 

studie uppnår en hög validitet. 

 

Till vilken grad upprepade mätningar ger samma resultat som den ursprungliga studien 

brukar beskrivas som reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123). Om en 

enkätundersökning, liknande den vi genomfört, skulle utföras på samma sätt inom en snar 

framtid är det troligt att den skulle ge liknande resultat. Vi har utförligt beskrivit vårt 

genomförande av den kvantitativa undersökningen vilket ökar möjligheterna att upprepa 

en liknande studie. Dock har vi undersökt konsumenters uppfattningar av familjeföretags 

CSR-kommunikation, och uppfattningar är enligt vår mening föränderliga. Detta 

understryker även Olsson & Sörensen (2011, s. 123) som tar upp att respondenter vid 

attitydmätningar kan ändra ståndpunkt fram tills dess att nästa mätning genomförs. Det 

således inte säkert att samma resultat skulle uppnås om studien upprepades om några år. 

 

Vid bedömning av en kvantitativ studie är det även viktigt att ta hänsyn till studiens 

generaliserbarhet (Björklund & Paulsson, 2003, s. 94). Vi har genomfört två 

undersökningar, en kvalitativ och en kvantitativ, vilket styrker generaliserbarheten i vår 

studie. Vidare valdes respondenterna till vår enkätundersökning ut utifrån ett stratifierat 

slumpmässigt urval. Vi delade på förhand upp respondenterna i tre stratan; kön, ålder och 

region. Därefter slumpade Cint fram respondenter från deras panel. Vårt tillvägagångssätt 

för genomförandet av enkäten har bidragit till att vi uppnått en riksrepresentativ 

fördelning enligt NUTS-indelningen (SCB, 2014a). Totalt samlade vi in 532 svar. Antalet 

insamlade svar, respondenternas representativa fördelning och det faktum att personerna 

som inbjöds att besvara enkäten slumpades fram stärker generaliserbarheten i vår studie.  
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8.2  KVALITATIVA SANNINGSKRITERIER 
Det är möjligt att försöka applicera samma sanningskriterier för kvalitativa studier som 

för kvantitativa studier, men det blir många gånger krystat eller malplacerat (Trost, 1997, 

s. 102). Alternativa kriterier som är särskilt anpassade för bedömning av kvalitativa 

studier har därför tagit form. Bryman & Bell (2013, s. 403) berättar att två huvudsakliga 

kriterier, trovärdighet och äkthet, brukar användas i den kvalitativa bedömningen. 

 

Inom kriteriet trovärdighet brukar delkriteriet tillförlitlighet diskuteras, om hur troliga 

eller sannolika resultaten är. Detta eftersom att det kan uppstå många olika beskrivningar 

av en social verklighet (Bryman & Bell, 2013, s. 403-404). Vi valde att genomföra två 

stycken fokusgrupper för att få en bredare insyn än om vi enbart skulle ha genomfört en 

fokusgrupp. Vi har även strävat efter att stärka resultatens tillförlitlighet genom att vi valt 

att använda fler än en metod för att studera vårt problemområde. Bryman & Bell (2013, 

s. 403-404) rekommenderar triangulering, det vill säga att kombinera flera metoder, för 

att förbättra tillförlitligheten när sociala företeelser undersöks.  

 

Eftersom att kvalitativa undersökningar normalt studerar en liten grupp individer är ett 

annat delkriterium för trovärdigheten att undersöka studiens överförbarhet till andra 

kontexter. För att omgivningen skulle påverka resultaten så lite som möjligt genomförde 

vi båda fokusgrupperna på kvällstid, i samma lokal och under samma förutsättningar. Vi 

vill dock poängtera att resultatet skulle kunna skilja sig om undersökningen gjordes vid 

ett annat tillfälle, beroende på vilka individer som deltar och den miljö undersökningen 

äger rum. För att stärka pålitligheten i fokusgruppsundersökningarna, det vill säga om det 

går att få liknande resultat vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2013, s. 405), har vi 

under metodavsnitten redogjort för alla faser av forskningsprocessen. Allt ifrån vår 

problemidentifiering till hur vi exempelvis har tänkt vid analysen av data finns beskrivet. 

Eftersom att det inte är möjligt att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig forskning 

är det viktigt att forskare försöker påverka så lite som möjligt, något som kallas 

konfirmering (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi har ständigt haft i åtanke att våra 

personliga värderingar och erfarenheter kan påverka utförandet eller slutsatserna, och har 

därför försökt undvika det i största möjliga mån. Vår ståndpunkt är dock att det faktum 

att vi är två författare till uppsatsen till viss del har motverkat den skevhet som kan uppstå 

på grund av en enskild individs personliga tolkningar. Vi transkriberade ordagrant vad 

som sades i fokusgrupperna. Detta har underlättat vårt arbete med att vara mer neutrala i 

återberättelsen om vad som framkommit i diskussionerna. 

 

Det andra huvudkriteriet, äkthet, som Bryman & Bell (2013, s. 403) tar upp är mer 

forskningspolitiskt inriktat. En del av äkthetskriteriet är huruvida forskarna uppger en 

rättvis bild av undersökningen. Vi har lagt stor vikt vid att lyfta fram de olika åsikter och 

uppfattningar som framkom under fokusgrupperna och hade i åtanke att lyfta fram alla 

synvinklar i varje ämne. Vi tror även att fokusgruppsundersökningarna kan ha bidragit 

till att personerna som medverkat i dem fått en djupare förståelse andra personers 

uppfattningar och för den miljö vi lever i. Detta kallas för autencitet vilket även det 

inryms i äkthetskriteriet (Bryman & Bell, 2013, s. 403).   
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BILAGA 1 – UNDERLAG TILL FOKUSGRUPPER 
 

Introduktion 

Vi börjar med att hälsa välkommen och tacka för att de vill delta. Alla deltagare får ge 
en kort presentation av sig själva. Sedan inleder vi med att kortfattat beskriva 
fokusgruppens innehåll och tidsåtgång - kommande 2 timmar kommer vi att prata om 
uppfattningar kring hållbarhet och hållbarhetskommunikation. Vidare förklarar vi att vi 
kommer spela in gruppdiskussionen för att kunna gå tillbaka till materialet i efterhand. 
Vi tydliggör även att alla som deltar är anonyma. Efter detta presenterar vi att syftet 
med en fokusgrupp är att öka förståelsen för hur människor tänker kring olika frågor - 
vilka åsikter som finns. Det är viktigaste är därmed inte hur stort antal som tycker på ett 
visst sätt, utan snarare hur olika personer tycker och tänker och varför. Därför 
uppmuntrar vi deltagarna att tycka mycket och att det är bra med olika åsikter - 
diskussioner är bra! Slutligen understryker vi att det inte finns några fel svar utan att alla 
svar är intressanta. 
 
Denna fokusgrupp kommer vara indelad i fyra delar som vi kommer leda er igenom. Det 
första temat handlar om hållbarhet i allmänhet.   
 
 

Tema 1: Hållbarhet - allmänt (Tidsåtgång: 30 min) 

(Syfte: Att ta reda på konsumenternas uppfattningar om begreppet hållbarhet.) 
 

1) Vad tänker ni på när vi säger ”hållbarhet”? 
2) Om ni tänker på företag – finns det några specifika ni skulle säga är hållbara? 

Varför? Finns det företag som är inte hållbara? Varför? 
3) Kan ett företag vara hållbart? Varför/varför inte? Vad gör ett företag hållbart/icke 

hållbart? 
 
Övning: Gruppdeltagarna får ett antal olika tidningar ur vilka de under kort tid (3 
minuter) ombeds riva ut alla bilder som de på något sätt associerar med ordet 
“hållbarhet”. Vi tydliggör att det inte finns något rätt och fel – det kan vara vad som 
helst. Deltagarna får sedan var och en visa de bilder de valt och berätta varför de 
kopplar bilderna till hållbarhet. Samtliga bilder läggs efter detta fram på bordet och 
gruppen får gemensamt diskutera kollaget. 
   
Kan ni se några mönster – färger, miljöer eller något annat - i dessa bilder som nu ligger 
på bordet? Vad ser ni för likheter? Skillnader? 
 
 
 
Nu kommer vi att gå över till nästa del, där vi kommer att prata om vad som påverkar 
om företag kan vara hållbara.  
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Tema 2: Påverkansfaktorer (Tidsåtgång: 30 min) 

Syfte: Få en bild av vilken roll bransch, ägarstruktur, varumärket, företagsledare, CSR-
aktiviteter, produktcertifieringar och konsumentattribut spelar för konsumenternas syn 
på företagets hållbarhetskommunikation.  
 
1) Tycker ni att branschen spelar roll för om företag kan vara hållbara på ett trovärdigt 
sätt? (Varför? Varför inte? Om deltagarna identifierar branschen) Hur är det med 
livsmedelsbranschen – är denna bransch hållbar? Varför/varför inte? Kan den vara det? 
Hur?/Vad krävs för att vara hållbar inom denna bransch? Skiljer det sig mellan olika 
grenar inom livsmedelsbranschen? Att vissa grenar är/kan vara hållbara? Vilka? Hur? 
Kan ni ge exempel på hållbara företag inom livsmedelsbranschen? Hur är det med 
brödbranschen – hur kan ett brödföretag vara hållbart? 
2) Spelar ålder roll? DVS Hur länge företaget har funnits, om det är ett gammalt eller 
nystartat företag, för om ett företag kan vara hållbart? Varför/Varför inte? 
3) Spelar det någon roll om ett företag är familjeägt och har gått i arv i flera 
generationer? Varför/Varför inte? Spelar det någon roll hur stort företaget är? 
4) Spelar företagsledarnas engagemang kring hållbarhet, att de pratar om sitt intresse 
för hållbarhet i olika offentliga sammanhang, någon roll för hur trovärdigt ni tycker att 
företagets hållbarhetsarbete är? Varför/varför inte? 
5) Spelar produktmärkningar och certifieringar, som exempelvis KRAV och Fairtrade, 
någon roll för om företag kan vara hållbara? Varför? Varför inte? 

 
Vet ni någonting om hållbarhetsarbete på företag som ni ofta handlar ifrån? Är företags 
hållbarhetsarbete någonting ni tänker på när ni handlar? Är det någonting ni aktivt undersöker 
eller är det något som ni ibland får kännedom om genom företagskommunikation? 
 
Nu kommer vi att gå över till del 3, som handlar om kommunikation av hållbarhet.  
 

Tema 3: CSR-kommunikation (Tidsåtgång: 30 min) 

Syfte: Att få en djupare insikt i konsumenters attityder till företags kommunikation av 
hållbarhetsarbete.  
 

1) Om ett företag jobbar med hållbarhet – tycker ni att de ska berätta om det? 
Varför/Varför inte? Vad ska företaget berätta om? 

2) Vem eller vilka ska företaget kommunicera med?  Till exempel konsumenter, 
politiker, andra företag och så vidare. 

3) Vill ni personligen veta om företagens hållbarhetsarbete? Varför/Varför inte? 
4) Tror ni att konsumenter påverkas av information om företag och hållbarhet? 

Påverkas ni personligen? 
5) Om ni vill ha information om företagens hållbarhetsarbete – hur ska den vara 

utformad? Var vill ni ta del av den (exempelvis reklam, hemsida, Facebook)? Vad 
tycker ni är intressant att veta? Ska företagen lyfta fram vad de måste förbättra i 
sitt hållbarhetsarbete? Varför/Varför inte? 

6) Litar ni på företagens information om hur de arbetar med hållbarhet? 
Varför/varför inte? Vad gör informationen mer/mindre trovärdig? Påverkar det 
vilka som står bakom informationen? 
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Övning: Vi visar exempel på annonser med CSR-budskap som kommuniceras på ett 
övergripande respektive konkret sätt och deltagarna får diskutera kring vilket av 
tillvägagångssätten de föredrar. ”Ni ska nu få se några exempel på annonser som kan 
kopplas till hållbarhet från fyra olika företag. Vi börjar med att titta på en annons från 
IKEA (visar). 
 

 
Som ni kan se ger den ett konkret exempel på hur IKEA arbetar med hållbarhet och 
vilken påverkan ditt köp gör. Nu går vi vidare till nästa annons som är från 
Lantmännen (visar).  
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De ger praktiska råd kring hur du som konsument kan göra en insats för att bidra till 
en mer hållbar miljö.  
 
Här ser ni Sandviks (visar) annons om hållbarhet och som ni ser så ger företaget inte 
konkreta exempel på hur de arbetar med hållbarhet, då annonsen är mer 
övergripande. 
 

 
 
Här är det sista exemplet på en annons från Innocent (visar). Även denna är mer 
övergripande om att de gör gott.  
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Om vi jämför IKEA och Lantmännen med Sandviks och Innocents annonser så kan man 
säga att de har två olika tillvägagångssätt – IKEA och Lantmännen är konkreta genom 
att de ger exempel på hur du som konsument kan påverka, medan Sandvik och 
Innocent är mer övergripande i sin kommunikation.” 
 
Diskussionsfråga: Utifrån dessa annonser och de två olika tillvägagångssätt som de 
här exemplen visar – vilket sätt föredrar ni? Varför? Finns det något annat sätt som ni 
skulle föredra? 
 
Vi ska nu gå in i den sista delen av den här fokusgruppen som kommer att bestå av frågor 
kring Polarbröds hållbarhetsarbete och kommunikation.  
 
 

Tema 4: Polarbröd (Tidsåtgång: X min) 

Syfte: Få information om hur konsumenterna uppfattar hållbarhetskommunikation från 
Polarbröd. 
 
1) Vad tänker ni på när vi säger Polarbröd? 
2) Utifrån den kunskap som ni har om Polarbröd i nuläget – ser ni Polarbröd som ett 
hållbart företag? Varför/varför inte? Vad känner ni till om Polarbröds hållbarhetsarbete?  
3) Vilka typer av hållbarhetsaktiviteter förväntar ni er av Polarbröd? 
 
Polarbröd har som mål till år 2022 att var långsiktigt hållbara inom följande områden 
(visa powerpointbild): 
– Råvaror (Långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd) 
– Energi (Tillföra ny elproduktionskapacitet till elnätet och bli självförsörjande på grön 
energi) 
– Transporter (Vara 100 % fossilfria) 
– Emballage (Förpackningar som skyddar produkterna, är kretsloppsanpassade eller 
fossilfria) 
 

4) Vad säger ni spontant om de hållbarhetsmål som Polarbröd har satt upp? Vad 
tänker ni på när ni ser dem? Känns de relevanta? Varför/varför inte? Vilket/Vilka 
känns viktigast? Varför? 

5) Känns målen trovärdiga? Vad måste Polarbröd göra för att uppfattas som fast 
beslutna om att uppnå dessa mål? 

6) Ska Polarbröd kommunicera dessa mål? Varför/varför inte? Om ja, hur? Vad ska 
de säga och vilka kanaler ska de använda sig av? Ska de istället/också 
kommunicera vilka specifika insatser de gör i dagsläget för att nå de mål som de 
har satt upp? Varför? Varför inte? 

 
 
I dagsläget är de här aktiviteterna exempel på deras hållbarhetsarbete (visa 
powerpointbild och låter denna vara kvar under diskussionen): 
– Grön el från egna vindkraftverk  
– Koldioxidneutral produktion 
– Miljövänliga förpackningar  
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– 60 % järnvägstransporter 
– Prisbelönt jämställdhetsarbete 
– Prisbelönta för de anställdas möjlighet att kombinera jobb och familj 
– Bistånd till välgörenhet 
– Brödet fryses direkt efter gräddning och tinas i butik – minskar svinn 
– Använder inga konserveringsmedel  
 
 
Deltagarna ombeds skriva ner de tre insatser som de tycker är viktigast och får sedan 
berätta vilka de valt och varför. 
 
7) Vilka av dessa insatser tycker ni känns intressanta? Varför? Tycker ni att de bör 
kommunicera dessa? I så fall, hur? 
 
 
Avslutning – Tackar för att de ställt upp och varit med i fokusgruppen.  
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BILAGA 2 – UNDERLAG TILL ENKÄTFRÅGOR 
 
Denna undersökning handlar om hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Enkäten 
beräknas ta cirka tio minuter att besvara. Du som respondent är anonym och dina svar 
behandlas konfidentiellt.  

Tack för att du deltar! 

 

Är du helt eller delvis ansvarig för inköp av livsmedel i ditt hushåll? 

 Ja

 Nej

Screening inköp 

 

Din ålder: 

 Under 20 år

 20-29 år

 30-39 år

 40-49 år

 50-59 år

 60-70 år

 71 år eller äldre

Screening ålder 

 

Vad tänker du på när du hör ordet ”hållbarhet”? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Vilka aspekter tycker du är viktigast för att ett företag ska klassas som hållbart?  (Välj upp till 
3) 

 Att de erbjuder bra arbetsvillkor för sina anställda

 Att de skänker bistånd till välgörenhet

 Att deras produktion är miljövänlig

 Att deras transporter är miljövänliga

 Att de skapar arbetstillfällen i Sverige

 Att de anlitar hållbara leverantörer

 Att de stödjer lokala föreningar

 Annat (Specificera i rutan till höger): ___________

 

Familjeföretag definieras som företag där familjen kontrollerar majoriteten av aktierna i 
bolaget samt har ansvaret för den dagliga ledningen i företaget.  
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I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?  

 Håller inte alls 
med 

 Håller helt 
med 

 1 2 3 4 5 6 7 

Av de företag som berättar om sitt hållbarhetsarbete är familjeföretag 
mer trovärdiga än icke-familjeföretag 

      

Ett familjeföretag som har funnits länge är mer hållbart än ett 
familjeföretag som inte har funnits länge

      

Stora familjeföretag (minst 250 anställda) är mer hållbara än mindre 
familjeföretag

      

Familjeföretag inom alla branscher kan vara hållbara       

Om ett familjeföretags företagsledare pratar om sitt hållbarhetsintresse 
offentligt blir familjeföretagets hållbarhetsarbete mer trovärdigt

      

För mig spelar produktmärkningar, ex. KRAV och Fairtrade, en stor roll 
för att jag ska kunna avgöra om ett familjeföretags produkter är 
hållbara eller inte

      

 

I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden? 

 Håller inte  
alls med 

 Håller 
helt med 

 1 2 3 4 5 6 7 

Företag berättar idag för lite om sitt hållbarhetsarbete       

Jag vill ta del av information om företags hållbarhetsarbete       

Företag ska berätta om sitt hållbarhetsarbete i all sin 
kommunikation

      

Företag överdriver sina hållbarhetsinsatser i sin kommunikation       

Företag ska berätta vad de behöver arbeta med för att bli mer 
hållbara

      

Jag vill få möjlighet att föreslå vad företag ska prioritera i sitt 
hållbarhetsarbete

      

 

Var vill du ta del av information om ett företags hållbarhetsarbete? (Välj alla som passar) 

 På företagets hemsida

 På produktförpackningen

 I tv-reklam

 I reportage i media

 I tidningsannonser

 I annonser på internet

 Genom uttalanden från företagsledare

 Från företagets anställda

 På företagets Facebook-sida

 Från vänner och bekanta

 Från fristående organisationer

 Annat (Specificera i rutan till höger): ___________
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Varför vill du inte ta del av information om företags hållbarhetsarbete? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Du kommer nu att få se fyra exempel på kommunikation från företag om deras 
hållbarhetsarbete.  

 
 

 I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?  

 Håller inte 
alls med 

 Håller 
helt med 

 1 2 3 4 5 6 7 

Annonsen ovan tilltalar mig       

Annonsen ovan förbättrar min bild av företagets 
hållbarhetsarbete

      

 

I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden? 
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 Håller inte 
alls med 

 Håller 
helt med 

 1 2 3 4 5 6 7 

Annonsen ovan tilltalar mig       

Annonsen ovan förbättrar min bild av företagets 
hållbarhetsarbete

      

 

I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden? 

 

 Håller inte 
alls med 

 Håller 
helt med 

 1 2 3 4 5 6 7 

Annonsen ovan tilltalar mig       

Annonsen ovan förbättrar min bild av företagets 
hållbarhetsarbete 



      

I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden? 

 

 Håller inte 
alls med 

 Håller 
helt med 

 1 2 3 4 5 6 7 

Annonsen ovan tilltalar mig       

Annonsen ovan förbättrar min bild av företagets 
hållbarhetsarbete
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Hur viktigt tycker du att det är med hållbarhetsarbete inom följande produktkategorier inom 
livsmedelsindustrin? 

 Inte alls  
viktigt 

 Mycket  
viktigt 

 1 2 3 4 5 6 7 

Kött       

Fågel       

Fisk       

Mejeri och ägg       

Bröd       

Frukt och Grönsaker       

Kaffe/Te       

Godis/Chips/Läsk       

Pasta/Ris/Spannmål       

 

 

Följande frågor kommer att handla om företag som producerar bröd. 

Vilka av följande tycker du är viktigast hos ett hållbart brödföretag? (Välj upp till 4)  

 Miljövänliga transporter

 Miljövänliga förpackningar

 Ekologiskt bröd

 Närproducerat bröd

 Nyttigt bröd

 Bröd utan konstgjorda ämnen

 Märkningar på brödförpackningen (ex. KRAV och Fairtrade)

 Att de använder grön energi

 Att de är självförsörjande på grön energi

 Bistånd till välgörenhet

 Goda arbetsvillkor för anställda

 Annat (Specificera i rutan till höger): ___________

 

Vad vill du få reda på via brödförpackningen? (Välj alla som passar) 

 Brödets ingredienser

 Bäst före-datum

 Bakdatum

 Brödets näringsvärde

 Att brödet är fritt från konserveringsmedel

 Var brödet har producerats

 Tips på recept

 Produktmärkningar (ex. KRAV och Fairtrade)
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 Att förpackningen är miljövänlig

 Att företaget har miljövänliga transporter

 Att företaget använder grön energi

 Att företaget är självförsörjande på grön energi

 Att företaget ger bistånd till välgörenhet

 Att företaget har goda arbetsvillkor för sina anställda

 Annat (Specificera i rutan till höger): ___________

 

Om ett brödföretag gör följande i sitt arbete mot att bli mer hållbara, vilka insatser tycker du 
är de viktigaste att berätta om? (Välj upp till 3) 

 Att de använder grön el från egna vindkraftverk

 Att deras produktion är koldioxidneutral

 Att deras förpackningar är miljövänliga

 Att majoriteten av deras transporter går på järnväg

 Att de använder metoder som minskar svinn

 Att de inte har konserveringsmedel i brödet

 Att de har ett framgångsrikt jämställdhetsarbete

 Att de prioriterar anställdas möjlighet att kombinera jobb och familj

 Att de ger bistånd till välgörenhet

 Inga av dessa insatser är intressanta

 

Polarbröd är ett välkänt brödföretag. Företaget har beslutat om fyra mål som de arbetar för att 
uppnå till år 2022.  

För varje mål, ange på en skala 1-7 hur väl du förstår målet och hur viktigt du tycker att det är. 

 Håller inte 
alls med 

 Håller 
helt med 

 1 2 3 4 5 6 7 

Mål: 100 % hållbara råvaror  

Jag förstår vad detta mål innebär 

      

Jag tycker att detta mål är viktigt        

Mål: Självförsörjande på grön energi 

Jag förstår vad detta mål innebär 

      

Jag tycker att detta mål är viktigt        

Mål: Använda 100 % fossilfria transporter 

Jag förstår vad detta mål innebär 

      

Jag tycker att detta mål är viktigt        

Mål: Ha förpackningar som är fossilfria eller en del av ett kretslopp 

Jag förstår vad detta mål innebär 

      

Jag tycker att detta mål är viktigt         
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Utifrån Polarbröds hållbarhetsmål som beskrivits i föregående fråga, i vilken utsträckning 
håller du med om följande påståenden? 

Polarbröd ska kommunicera... 

 Håller inte 
alls med 

 Håller 
helt med 

 1 2 3 4 5 6 7 

...dessa mål i reklam       

...dessa mål på sin hemsida       

...dessa mål på sin Facebook-sida       

...dessa mål på sina brödförpackningar       

...hur långt de har kommit på sin väg mot att uppnå sina 
hållbarhetsmål

      

 

I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden? 

 

 Håller inte 

alls med 

 Håller 

helt med 

 1 2 3 4 5 6 7 

Jag är intresserad av hållbarhetsfrågor       

Jag prioriterar pris framför ekologiskt       

Jag handlar alltid ekologiska alternativ när det finns       

När jag handlar söker jag främst efter hälsosamma produkter       

Jag söker aktivt information om företags hållbarhetsarbete på deras 
hemsidor

      

Jag söker aktivt information om livsmedelsföretags hållbarhetsarbete 
på deras produktförpackningar

      

Jag prioriterar produkter från företag som jag vet jobbar aktivt med 
hållbarhetsfrågor

      

 

Ditt kön: 

 Man

 Kvinna

 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

 Arbetar heltid

 Arbetar deltid

 Hemarbetande

 Studerar på heltid

 Studerar på deltid

 Arbetssökande/Sjukskriven

 Pensionär

 Annat/Vill ej svara
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Vad är din högsta avklarade utbildning? 

 Grundskola

 Gymnasium

 Universitet/Högskola eller motsvarande

 Annat/Vill ej svara

 
Hur många bor i ditt hushåll (inklusive dig själv och barn som bor hos dig växelvis)? 

 En person

 Två personer

 Tre personer

 Fyra personer

 Fler än fyra personer 

Vad är ditt hushålls inkomst per månad (efter skatt)? 

 Mindre än 10 000 kr

 10 000 - 19 999 kr

 20 000 - 29 999 kr

 30 000 - 39 999 kr

 40 000 - 49 999 kr

 50 000 - 59 999 kr

 60 000 kr eller mer

 Vill inte uppge

 

 Tack för din medverkan!  
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BILAGA 3 – KONSTRUKTION AV FRÅGOR 

 

 Teoriavsnitt → Fokusgruppsfrågor → Enkätfrågor  

 Carrolls CSR-pyramid  
Vad tänker ni på när vi säger “hållbarhet”? Vad gör ett 
företag hållbart/icke-hållbart? Tidningsövningen. 

 Vad tänker du på när du hör ordet ”hållbarhet”? Vilka 
aspekter tycker du är viktigast för att ett företag ska 
klassas som hållbart? 

 

 
Triple Bottom Line   

 

          

 Ägarstruktur  Spelar det någon roll om ett företag är familjeägt och 
har gått i arv i flera generationer? Spelar det någon roll 
hur stort företaget är? 

 Av de företag som berättar om sitt hållbarhetsarbete är 
familjeföretag mer trovärdiga än icke-familjeföretag. 
Stora familjeföretag (minst 250 anställda) är mer 
hållbara än mindre familjeföretag. 

 

 
Familjeföretag   

 

 
Företagets ålder och historia  

Spelar ålder roll? DVS hur länge företaget har funnits, 
om det är ett gammalt eller nystartat företag, för om 
ett företag kan vara hållbart?  

 
Ett familjeföretag som har funnits länge är mer hållbart 
än ett familjeföretag som inte har funnits länge. 

 

 

Bransch  

Tycker ni att branschen spelar roll för om företag kan 
vara hållbara på ett trovärdigt sätt? Hur är det med 
livsmedelsbranschen – är denna bransch hållbar? Vad 
krävs för att vara hållbar inom denna bransch? Skiljer 
det sig mellan olika grenar inom livsmedelsbranschen? 
Hur är det med brödbranschen – hur kan ett 
brödföretag vara hållbart? 

 

Familjeföretag inom alla branscher kan vara hållbara. 
Hur viktigt tycker du att det är med hållbarhetsarbete 
inom följande produktkategorier inom 
livsmedelsindustrin? Vilka av följande tycker du är 
viktigast hos ett hållbart brödföretag? 

 

 

Företagsledare  

Spelar företagsledarnas engagemang kring hållbarhet, 
att de pratar om sitt intresse för hållbarhet i olika 
offentliga sammanhang, någon roll för hur trovärdigt ni 
tycker att företagets hållbarhetsarbete är?  

 
Om ett familjeföretags företagsledare pratar om sitt 
hållbarhetsintresse offentligt blir familjeföretagets 
hållbarhetsarbete mer trovärdigt 
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Produktmärkningar  
Spelar produktmärkningar och certifieringar, som 
exempelvis KRAV och Fairtrade, någon roll för om 
företag kan vara hållbara?  

 

För mig spelar produktmärkningar, ex. KRAV och 
Fairtrade, en stor roll för att jag ska kunna avgöra om 
ett familjeföretags produkter är hållbara eller inte? Vad 
vill du få reda på via brödförpackningen? 

 

 

Konsumentattribut  

Introduktionen/Presentationen. Är företags 
hållbarhetsarbete någonting ni tänker på när ni 
handlar? Är det någonting ni aktivt undersöker eller är 
det något som ni ibland får kännedom om genom 
företagskommunikation? Vill ni personligen veta om 
företagens hållbarhetsarbete? 

 

Jag vill ta del av information om företags 
hållbarhetsarbete. Jag är intresserad av 
hållbarhetsfrågor. Jag prioriterar pris framför 
ekologiskt. Jag handlar alltid ekologiska alternativ när 
det finns. När jag handlar söker jag främst efter 
hälsosamma produkter. Jag prioriterar produkter från 
företag som jag vet jobbar aktivt med 
hållbarhetsfrågor. 

 

          

 
Transparens  

Om ett företag jobbar med hållbarhet – tycker ni att de 
ska berätta om det? Varför/Varför inte? Vad ska 
företaget berätta om? Om ni vill ha information om 
företagens hållbarhetsarbete – hur ska den vara 
utformad? Var vill ni ta del av den? Vad tycker ni är 
intressant att veta? Ska företagen lyfta fram vad de 
måste förbättra i sitt hållbarhetsarbete? Litar ni på 
företagens information om hur de arbetar med 
hållbarhet? Vad gör informationen mer/mindre 
trovärdig? 

 
Företag ska berätta vad de behöver arbeta med för att 
bli mer hållbara. Företag berättar idag för lite om sitt 
hållbarhetsarbete. 

 

 

Tonalitet   

Företag överdriver sina hållbarhetsinsatser i sin 
kommunikation. Om ett brödföretag gör följande i sitt 
arbete mot att bli mer hållbara, vilka insatser tycker du 
är de viktigaste att berätta om? 

 

 

Integrerad kommunikation   

Företag ska berätta om sitt hållbarhetsarbete i all sin 
kommunikation. Var vill du ta del av information om ett 
företags hållbarhetsarbete? (Välj alla som passar).  
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Kommunikationsstrategier  

Vem eller vilka ska företaget kommunicera med? Till 
exempel konsumenter, politiker, andra företag och så 
vidare. Bildövning med övergripande vs. konkret CSR-
kommunikation 

 

Jag vill få möjlighet att föreslå vad företag ska prioritera 
i sitt hållbarhetsarbete. Frågorna om annonser med 
olika kommunikationsstrategi tilltalar respektive 
förbättrar bilden av företagets hållbarhetsarbete. Vad 
vill du få reda på via brödförpackningen? Jag söker 
aktivt information om företags hållbarhetsarbete på 
deras hemsidor. Jag söker aktivt information om 
livsmedelsföretags hållbarhetsarbete på deras 
produktförpackningar.  

 

          

 Polarbröd  Polarbrödsspecifika frågor  Polarbrödsspecifika frågor  
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