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Abstract 

In a world where risks against climate, humanity and life is arising, we get anxious to act 

against it. The problem thou, is different viewpoints and interests in how to solve our global 

issues. In this paper the coffee industry is being investigated as part of a bigger structure in 

the community. The aim is to investigate how four of Sweden’s most popular coffee brands, 

Arvid Nordquist, Gevalia, Löfbergs and Zoégas, is communicating themselves as sustainable 

alternatives for the climate and society on their Swedish websites. To get another point of 

view the paper also examines how discourses, produced in four reports by the NGO 

SwedWatch, could challenge the four brands communicated identity.  

 

Using the method critical discourse analysis (CDA), by Norman Fairclough, made it possible 

to reveal different identities and ideologies that the coffee brands versus SwedWatch 

produced of the coffee brands. CDA includes three different levels, the first one analyzing the 

text level, the second one analyzing genres and the third one puts the two first levels into a 

societal level with help from the theoretical frame.  

 

The theoretical frame stretches from the meaning of discourse and language to Fairclough’s 

theories about ideology, values and critics. To answer the investigation questions, how the 

brands create themselves as sustainable and trustworthy, and which identities the coffee 

brands is having, it was necessary to use theories that treat building of brands and identity. 

The study also relies on theories about company responsibility, NGO-partnership and self-

references as instruments for companies to create trustworthiness as sustainable.  

 

The analysis of the webpages and the reports showed that the coffee brands communicate 

themselves as good citizens and as teachers of sustainability for both coffee farmers and 

society. SwedWatch on the other hand produced discourses that made it possible to interpret 

the coffee brands as false in their marketing as sustainable. This made it interesting to discuss 

greenwash and different signs of it. It also led into discussing if NGO-partnerships really 

creates trustworthiness for the company and the importance of critical voices in the society.  
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1 Inledning 

Klimatveckorna i Paris hösten 2015, politiker och allmänheten diskuterar ivrigt om de risker 

för klimat och liv som vi står inför och hur dessa ska lösas. ”Hållbar utveckling” är mycket 

omskrivet i såväl nyhetstidningar som på företagens hemsidor. Det är ett begrepp med många 

betydelser som vi också stöter på i marknadsföringssammanhang, konsumenter är omgivna av 

fina ord om insatser för miljö och människor. Det senaste decenniet har Corporate Social 

Responsibility (CSR) blivit allt mer viktig i företags marknadsföring, för att bemöta 

intressenters och konsumenters efterfrågan av agerande för mänskliga rättigheter och miljö. 

CSR- arbetet syns i att det idag finns en djungel av olika miljömärkningar på produkterna i 

matbutiken. Varumärkena är inte dåliga på att framhäva detta och som konsument kan det 

kännas svårt att göra rätt val i ett informationsöverflöd. Då och då rapporteras det om företag 

som i sin marknadsföring sprider falska miljöbudskap, så kallad greenwash (Evaldsson 2015). 

Det väcker frågor om vi kan lita på det företagen säger.  

 

Det finns flera ideella organisationer och föreningar som är påtryckande och granskande för 

att företag ska ta ansvar för människor och miljö. En av dem är organisationen SwedWatch. 

De har bland annat försökt påverka svenska kaffebolag att ta större ansvar för människor och 

miljö i verksamhetsländerna. Kaffeindustrin står nämligen inför flera risker. Odlingen av 

kaffe är förlagt i utvecklingsländer där kaffebönder har svåra arbetsförhållanden och dålig lön. 

Det krävs förbättring för att bönderna inte ska välja att odla andra livsmedel, men problemen 

slutar inte där. Det största hotet kaffeindustrin står inför är klimatförändringarna som minskar 

skördarna samtidigt som kaffekonsumtionen ökar (Hedlund 2015). Varje år omsätts flera 

miljarder kronor och mängder av människor sysselsätts (Nationalencyklopedin 2015). Därför 

bör det vara av stort intresse för alla kaffeföretag och kaffedrickande konsumenter att få fler 

kaffebönder att odla hållbart.  

 

Trots att medvetenheten om det globala klimathotet ökat är det, enligt en undersökning av 

livsmedelskoncernen Nestlé, få konsumenter som känner till att just kaffe är utrotningshotat 

(Zoégas 2015). Under hösten 2015 skriver konsumenter rasande inlägg på Gevalias och 

Zoégas Facebooksidor över att innehållet i kaffeförpackningarna har minskat med 50 gram ”i 

smyg” utan att priset för den skull minskat. Kaffepriserna är känsliga och svänger mycket 

(Lagerwall 2014). Det är problematiskt att konsumenterna vant sig vid att betala låga priser 
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för en icke-fundamental, lyxvara och samtidigt sliter kaffebönder för låga löner som knappt 

täcker de fundamentala kostnaderna för överlevnad.  

 

Trots konsumenternas okunskap om problemen inom kaffeindustrin är det många 

kaffevarumärken som ändå väljer att erbjuda ett, enligt dem själva, miljö- och 

människovänligt sortiment. Marknadsföring av varumärken inom kaffebranschen som 

hållbara alternativ är intressant att studera ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv. Det är intressant eftersom varumärkens identitet och produkter får mening, social 

och kulturell betydelse genom språk och värderingar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra varumärken inom kaffebranschen med språkliga 

medel framställer sig själva som hållbara alternativ, och om SwedWatch som granskande 

aktör producerar alternativa diskurser. De frågor som ställs för att besvara syftet är;  

 

 Hur framställer varumärken inom kaffebranschen sig själva som trovärdiga och hållbara 

alternativ? 

 Vilka hållbarhetsdiskurser producerar SwedWatch och hur utmanar de varumärkenas 

identitet som hållbara?  

1.3 Nyckelbegrepp: Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling, i dagligt tal ”hållbarhet”, är ett begrepp som fick genomslag 1987 i 

samband med Brundtlandrapporten av FN. Rapportens definition av ”hållbar utveckling” blev 

och är välanvänd. Den här studien kommer därför också att utgå från Brundtlandrapportens 

definition som lyder: 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".  

 

Svenska FN utgår från tre dimensioner av hållbar utveckling som de säger ”samspelar och 

stödjer varandra”. Dessa är ekologisk hållbarhet, social hållbarhet som inkluderar kulturella 

aspekter, och ekonomisk hållbarhet (Förenta Nationerna [FN] 2012: 13-16). Dessa tre 

kommer också att användas som nyckelbegrepp när uppsatsen behandlar hållbarhetsdiskurser. 
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2 Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Det 

inleds med en övergripande förklaring av diskursanalys för att sedan göra en djupdykning i 

den kritiska diskursanalysens spänning mellan språk och social praktik. Vidare kompletteras 

det med teorier som kan relateras till kaffevarumärkenas samt SwedWatch förmedling av 

diskurser om kaffevarumärkena. Det är teorier som handlar om varumärkesbyggande, ansvar 

och skapandet av trovärdighet.  

2.2 Diskursanalys 

Diskurser är idén om att språket är strukturerat i olika mönster. Hur dessa mönster ser ut är 

beroende av sammanhanget där språkutväxlingen sker, men det finns stor variation av synsätt 

för vad som spelar roll i språkutväxlingen och hur dessa mönster uppstår och förändras. Ett 

generellt synsätt är att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen) (Winther Jørgensen & Philips 1999: 7). Den ansats som den här studien 

utgår ifrån är lingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Han utgår från att 

diskurser förbinder det sociala livet och utgör betydelser genom språk och genrer. (Fairclough 

2010: 3). Den kritiska diskursanalysen som utgångspunkt kan besvara syftet som i det stora 

hela handlar om hur olika perspektiv beskriver ett utsnitt av verkligheten.   

2.3 Kritisk diskursanalys  

Språkanvändning eller diskurser konstruerar sociala identiteter, sociala relationer, kunskaps- 

och betydelsesystem. Varje text är ett eget litet bidrag till att forma samhälle och kultur 

(Winther Jørgensen & Philips 1999: 73). Fairclough menar att språk befinner sig i ett 

dialektiskt förhållande med sociala aspekter. Språket är format av de sociala aspekterna, och 

det sociala skapas i sin tur av språket. Kritisk diskursanalys utforskar spänningen mellan 

dessa två sidor (Fairclough 1995: 54-55). Det kan exemplifieras med hur kaffevarumärken 

framställer sig själva som hållbara alternativ, därför att omvärlden förväntar sig det. 

Omvärlden påverkas också av de hållbarhetsdiskurser som kaffevarumärkena/SwedWatch 

skapar genom sitt språk.  

 

Ett av kritisk diskursanalys primära fokus är just effekten av maktrelationer och ojämlikheter i 

produktionen av sociala ”felaktigheter”, hur det dialektala förhållandet mellan makt och 
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diskurs påverkar varandra. Det här leder oss in på ideologi som är en av Faircloughs centrala 

frågor. Han studerar ideologins funktioner och hur de frambringar makt. Ideologier är sätt att 

representera världen och arbeta för att etablera eller behålla ojämlika maktförhållanden. 

Ideologierna syns i sätt att agera, interagera, att vara och skapa identitet. Representationerna 

eller förklaringarna av världen som samlas i ideologierna är dock otillräckliga och det finns 

därför utrymme för kritik (Fairclough 2010: 8).  

 

Kritik grundar sig i värderingar, i en särskild syn på vad som exempelvis är en god 

organisation. Den utvärderar vad som existerar, vad som möjligen existerar och vad som 

borde existera utifrån en enhetlig värdegrund. Vad som är ”rättvist” eller vad som är ”goda” 

värderingar skiljer sig dock mellan människor. Den kritiska diskursanalysen kan belysa dessa 

gap, vad vissa organisationer säger sig vara och vad de enligt andra är (Fairclough 2010: 7). I 

min studie uppstår denna spänning mellan vad kaffevarumärken säger sig vara, och vad 

SwedWatch menar att kaffeföretag är. Fairclough skiljer på negativ kritik och positiv kritik. 

Negativ kritik analyserar hur exempelvis organisationer producerar och reproducerar sociala 

missförhållanden. Positiv kritik däremot är analysen av hur människor strävar efter att mildra 

missförhållandena och identifiera möjligheter (Ibid.).  

 

Den här studien undersöker diskurser inom området för varumärke och identiteten som 

hållbar. Med utgångspunkt i Faircloughs maktteorier, undersöker jag hur de fyra 

kaffevarumärkena och SwedWatch producerar olika diskurser inom ramen för varumärkenas 

identitet som trovärdiga och hållbara alternativ. Varumärkesbyggande är centrala teorier för 

min studie kring hur identiteter skapas. De teorier inom varumärkesbyggande som presenteras 

i nästa avsnitt ämnar besvara syftet om hur varumärkenas identitet skapas, både av sig själva 

och av SwedWatch.  

2.4 Varumärkesbyggande 

Image är, enligt PR-specialisterna Tench & Yeomans, en uppsättning av betydelser som ett 

varumärke är känt för, vid vilka människor beskriver och relaterar varumärket till. 

Varumärkets image tillhör inte organisationen själv utan det är allmänheten som producerar 

den (Tench & Yeomans 2014: 183). Det finns distinkta skillnader mellan image och rykte 

(reputation). Image kan ses som kortvarigt medan ryktet är uppbyggt under en lång tid. Rykte 

handlar i större utsträckning om att skapa och förvalta relationer, det är en värdebaserad 

konstruktion som bygger på varumärkets image. Värden innefattar ideal, tro, vad som är 
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viktigt, önskvärt, rätt eller fel. Tench & Yeomans hävdar att vad som avgör om en 

organisation eller varumärke har ett gott eller dåligt rykte beror på hur väl dess agerande 

överensstämmer med de värden som allmänheten föredrar i sammanhanget (Tench & 

Yeomans 2014: 184).   

 

Det finns flera definitioner av förtagsidentitet (Corporate identity). Två exempel är skolor 

som utgår från hur organisationsmedlemmar uppfattar identiteten, och de som utgår från det 

visuella så som namn, logotyp, arkitektur, jingel etc. så kallad visual school of identity. Den 

definition som är mest relevant för den här studien är däremot strategic school of identity. 

Fokus ligger då på idéerna bakom organisationen, som mål, vision, filosofi och värden. 

Utifrån detta synsätt sammanlänkas image, rykte och organisationsstrategin i 

företagsidentiteten som en del av en planerad process (Tench & Yeomans 2014: 185).  

 

Företagsekonomen Balmer och Greyser, professor inom marknadsföring, menar att företag 

har flera identiteter. De har utformat modellen the 𝐴𝐶2𝐼𝐷 test med sex olika typer av 

identiteter som ett företag kan inneha beroende på perspektiv. Exempelvis produceras den 

uppfattade identiteten (conceived identity) av allmänheten och intressenter. Det är deras 

förståelse av företaget genom image och rykte som skapar den uppfattade identiteten. 

Modellen är ett hjälpmedel för företagsledare att hantera sina identiteter, få dem att 

sammanfalla och skapa nya identiteter som överensstämmer med trender i samhället och 

branschen. Det handlar om att kommunicera ut rätt image, skapa gott rykte och kommunicera 

en identitet som överensstämmer med övriga identiteter för att nå framgång med sitt 

varumärke. Kommunicerad identitet är den mest kontrollerbara identiteten och kommuniceras 

vanligen genom reklam, sponsring och PR. Därför gäller det att kunna vara flexibel i den 

kommunicerade identiteten och matcha den med de mindre kontrollerbara identiteterna för att 

nå en enhetlig identitet (Balmer & Greyser, 2003: 73-75).  

2.5 Företagsansvar och hållbarhet 

Det är viktigt att förstå bakgrunden till varför de fyra varumärkena och andra företag arbetar 

med hållbarhet, hur det är sammanlänkat i ett större nätverk som har betydelse för affärer och 

lönsamhet. Enligt miljöforskarna Corell och Söderberg beror genomslagskraften i 

hållbarhetsbegreppet på att det uttrycker sammankopplingen mellan miljö och ekonomisk 

tillväxt, men också för att det är tolkningsbart och flexibelt att använda. De förklarar vidare att 

hållbar utveckling är en vision som världens länder enats om. Visionen visar riktningen men 
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förklarar inte hur vi ska gå till väga. Det innebär att det finns många röster och intressen i hur 

utvecklingen ska ske (Corell & Söderberg 2005: 27-32). Min studie representerar en del av 

den kommunikationsutväxling som sker och som påverkar, eller rent av förändrar ansvars- 

och hållbarhetsdiskurser. 

 

Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling utesluter ingen. Det innebär att även 

näringsliv och företag är en del av den (Grankvist 2012: 16). Hållbarhet handlar för företag 

om att agera på ett långsiktigt ansvarsfullt sätt inom alla dimensioner. Postmodernisten Ulrich 

Becks begrepp politiska subjekt (subpolitics) kan kopplas till min studie då hållbarhet är ett 

globalt problem, där alla oavsett klass är utsatta för stora risker om jordens resurser tar slut. 

Beck menar att globala risker är lätt att förtränga vilket ger effekten att alla och ingen bär 

ansvaret (Beck 1986: 67-69). Politiska subjekt handlar om att i ett samhälle med risker, 

ifrågasätts det traditionella politiska deltagandet som är begränsat till staten, politiska partier 

och andra politiska institutioner. I ett risksamhälle ses även andra aktörer, exempelvis företag 

och sakkunniga som politiska deltagare och blir därmed ansvariga för riskerna (Fredriksson 

2009: 25-26).  Det kan därför ses som en självklarhet för kaffeföretagen att arbeta med 

hållbarhet då branschen och mänskligheten står inför stora klimathot och risker.  

 

Många gånger talas det om Corporate Social Responsibility (CSR), att företag tar ansvar i de 

frågor som berör deras egen verksamhet såväl internt som externt (Grankvist 2012: 20). I en 

modell framtagen av Peach som återges av Tench & Yeomans (2014: 49) finns tre nivåer av 

organisationers ansvarstagande; 

 Nivå 1: bas - handlar om att företaget är medvetna om och förhåller sig rättvist till 

lagar och regler.  

 Nivå 2: organisatorisk - handlar om att agera enligt lagen samt minimera negativa 

effekter i sin verksamhet.  

 Nivå 3: samhällelig - företaget agerar aktivt för att främja ett hälsosamt samhälle, de 

hjälper till att ta bort och lindra samhällsproblem. 

Dessa nivåer handlar om vilken påverkan företagsverksamheten har på sin omgivning (Ibid.). 

Det här är relevant då varumärkenas hållbarhetsarbete handlar om den påverkan som deras 

verksamhet har för miljö och människor.  

 

CSR är viktigt idag därför att hur väl företag interagerar med samhället har blivit en allt 

viktigare del i hur affärer fungerar. Det är därför viktigt att förstå omvärldens påverkan på den 
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egna verksamheten och vice versa (Grankvist 2012: 10-11). Företag influeras av politiska och 

ekonomiska faktorer, allmänheten, aktieägare och andra intressenter så som konsumenter och 

Non Governmental Organisations (NGO). Alla dessa lever i ett sammanlänkat nätverk och 

influerar varandra. I takt med att den globala uppvärmningen blivit allt mer synlig, och vi 

blivit mer medvetna om produktionsförhållanden i utvecklingsländer, ifrågasätts företagens 

ansvarstagande och långsiktigt varumärkesbyggande blir en förutsättning för lönsamhet 

(Tench & Yeomans 2014: 47, 52, 183, 189). Det finns alltså affärsfördelar i att vara 

ansvarstagande, ha god företagsetik och arbeta med CSR. Att ha ett gott rykte säljer, det ger 

mervärde för kunderna. Andra konkurrensfördelar för organisationen är att de lättare framstår 

som trovärdiga och får medhållning, att de får ett starkare kontaktnätverk och kan förbättra 

sina resurser, de blir en attraktivare arbetsgivare (Tench & Yeomans 2014: 53). Det är därför 

intressant att se hur kaffevarumärkena lyckas skapa trovärdighet i det de säger och står för, då 

också PR kan förstås som en diskursiv process som handlar om att influera skapandet av våra 

tankar och världsuppfattning (Motion och Lietch 2009: 93). Att skapa trovärdighet och 

identitet kan göras på många sätt. I nästa avsnitt presenteras två tidigare studier där den ena 

visar hur strategiska samarbeten med NGOs kan skapa trovärdighet och den andra visar 

effekterna av att företag självrefererar.  

2.6 Att skapa trovärdighet i sitt CSR-arbete och i sin identitet 

Sylvaine Poret, nationalekonom, studerar NGO-partnerskap sin litteraturstudie Corporate-

NGO partnerships in CSR activities: why and how? (2014). Hon beskriver, analyserar och 

förklarar utvecklingen av samarbeten mellan företag och NGOs, samt hur företag använder 

sig av partnerskapet som en del i sitt arbete med CSR.  

 

Företag som samarbetar med NGOs har blivit allt vanligare de senaste åren. Partnerskapet kan 

för företagen generera i ökad trovärdighet och legitimitet. NGOs besitter också kunskap, 

resurser och nätverk, såväl lokala som nationella och internationella kontakter, som blir allt 

mer angelägna för företag som arbetar med CSR (Poret 2014). Poret kommer just fram till det 

att företag arbetar med CSR av strategiska, defensiva och idealistiska skäl. De risker som 

finns med samarbetet för företag är att tappa finansiella tillgångar från aktieägare, och andra 

sidan riskerar företagen att anklagas för greenwasing och få sitt rykte förstört om de inte har 

NGOs på sin sida. Det här är intressanta resultat att använda i min studie, för att se hur 

eventuella NGO-samarbeten framhävs och om det som Porters resultat visar i så fall kan 

skapa trovärdighet.  
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Lingvisten Alon Lischinsky presenterar i sin studie, The Discursive Construction of a 

Responsible Corporate Self (2011), ett annat sätt att skapa trovärdighet. Det skapas genom att 

företag självrefererar. Med en kombinerad kvantitativ och kvalitativ lingvistisk metod har 

Lischinsky analyserat årsberättelser från Sveriges 80 största organisationer för att se 

övergripande mönster i företags självreferering. Han undersöker hur självreferering används i 

företagen skapande av en legitim och etisk identitet.  

 

Resultatet visade att alla använder första person pronomen och bolagets egna namn för 

självreferering. Vanligast är dock att referera till sig själv i tredje person, med bolagsnamnet. 

Första person framställer företagets etiska krav medan tredje person har funktionen att hävda 

företaget som ledare, medlem eller signatur. Självreferering med hjälp av företagets namn 

samt omnämnandet av kunder och företagets verksamhet gör företaget sig själv till utbildare. 

Slutligen visade resultatet att det finns en kombination av opersonlig legitimitet och en 

gruppdynamik, ”vi”, som stödjer företagets påstående att vara en engagerad 

samhällsmedborgare. Lischinsky menar att det knappast är en slump att många av verben 

betecknar sådan som inte kan falsifieras, och inte betecknar konkreta, bevisbara åtgärder. Den 

här studien kan användas för att svara på syftet, hur en identitet som hållbar skapas på ett 

trovärdigt sätt.   
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3 Material och urval 

Två materialtyper kommer att användas i studien, hemsidor och rapporter. Det var ett 

strategiskt urval vilket är lämpligt vid kvalitativa studier då representativitet inte är i fokus 

(Trost, 2012:32). Representativitet handlar om att det utvalda materialet kan representera en 

hel population (Trost, 2012:29). I mitt fall är det inte relevant då jag vill undersöka en specifik 

bransch, och specifika varumärken som kan svara på syftet. Det handlar om att söka en 

bestämd kunskap (Hartman 2004: 284).  

3.2 Texter från hemsidor 

Den första materialtypen är texter från utvalda varumärkens hemsidor. De varumärken som 

ligger till grund för studien är Arvid Nordqvist, Gevalia, Löfbergs och Zoégas. Arvid 

Nordquist och Löfbergs är båda familjeföretag, medan Gevalia och Zoégas tillhör de större 

koncernerna Jacob Douwe Ebgerts (tidigare Kraft Foods) respektive Nestlé. När 

intervjuundersökningar görs så kan variabler användas vid strategiska urval (Trost, 2012:33). 

Jag har inspirerats av detta i mitt val av varumärken och använt variabler eller urvalskriterier 

som jag kallar det. De urvalskriterier som lett fram till beslutet var att det skulle vara; 

1. … ett varumärke känt för sitt kaffe… 

2. … som har en svensk hemsida där de skriver om hållbart kaffe… 

3. … och som säljer sitt kaffe i dagligvaruhandeln. 

Att studien begränsas till varumärken inom kaffebranschen motiveras av de miljömässiga och 

etiska problem som finns inom marknaden. Att varumärkena måste skriva om hållbarhet är en 

förutsättningar för att svara på syftet. Användningen av svenska hemsidor är ett sätt att 

avgränsa i materialet som hade blivit alldeles för stort om även hemsidor på engelska skulle 

ingått i studien. Till sist är dagligvaruhandeln det urvalskriteriet som särskiljer de fyra utvalda 

varumärkena från andra, exempelvis varumärket Johan & Nyström. Det är också motiverat av 

att marknadskommunikationen inte enbart blir till andra företag utan även för konsumenter.  

Då uppdateringar av hemsidorna inte kan kontrolleras, samlades allt material in den 26 

november 2015, och sparades i dokument innan en grundlig analys påbörjades. Alla 

varumärken har en menyrubrik med ordet ”hållbarhet” förutom Gevalia som använder orden 

”miljö & ansvar”. I dessa rubriker finns texter, underrubriker och/eller länkar till sidor med 

text som handlar om hållbarhet, ansvar och miljö. Notera att länkar i texterna till andra 
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organisationer, varumärkenas koncern eller dotterföretag inte ingår i det insamlade materialet. 

Eftersom texternas innehåll var betydelsefull lästes de innan urvalet gjordes, vilket innebar att 

analysen påbörjades redan vid insamlandet. Inom diskursanalysen ses datainsamling och 

analys just som en integrerad helhet (Börjesson & Palmblad 2007:16).  

Materialet från Gevalia omfattar ca fem A4-sidor som förutom menyrubriken, hämtats från 

underrubrikerna ”vårt ansvar”, ”Rainforest Alliance” och ”Coffe Made Happy” samt tre 

länkar till texter på Gevalias sida ”Ge och få”. Arvid Nordquist hade betydligt fler 

underrubriker, nio stycken (Se referenslistan kap 7), som handlade både om deras 

hållbarhetsarbete i allmänhet och specifikt om kaffe. Menyrubriken och underrubrikerna 

genererade i ca 38 A4-sidor insamlat material. Löfbergs hade fyra underrubriker ”Vårt 

hållbarhetsarbete”, ”Hållbarhetsmål, ”Produktmärkningar” och ”Samarbeten”. Tillsammans 

med texten under menyrubriken blev det totalt ca nio A4-sidor med text. Zoégas hade inga 

underrubriker utan istället hittades materialet genom de sex länkar som fanns i texten under 

menyrubriken. Ungefär tio A4-sidor insamlat material från Zoégas har använts. Alla sidor 

återfinns i referenslistan, kapitel 7. 

3.3 Rapporter av SwedWatch 

Den andra materialtypen är fyra rapporter publicerade av SwedWatch som berör 

kaffebranschen. SwedWatch är en ideell förening och partipolitiskt obunden research-

organisation. De uppmärksammar sociala och miljömässiga missförhållanden som finns inom 

svenskrelaterade företagsverksamhet i utvecklingsländer. Materialet samlar de in från 

fältstudier och information från de undersökta företagen, forskare & experter. Resultatet av 

granskningarna är filmer, föreläsningar och rapporter som delas till offentligheten. 

Anledningen till att just SwedWatch används i studien och inte någon annan NGO är dels 

deras syfte att granska svenska företags påverkan i verksamhetsländer men också för att de 

specifikt har gjort studier om kaffeindustrin och granskat svenska kaffeföretag.  

 

Rapporterna är publicerade med några års mellanrum, varav den sista är från år 2011. Att 

rapporterna är äldre än materialet från hemsidorna kan verka missvisande, men då ett 

varumärkes rykte byggs över lång tid har de diskurser som producerats av SwedWatch under 

tidigare år stor betydelse. De fyra rapporterna från SwedWatch finns tillgängliga som PDF 

och har laddats ned från hemsidan Swedwatch.org.  
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 Den första rapporten publicerades år 2005 och heter Kaffe från Brasilien – en bitter smak av 

orättvisa. Resultaten bygger på en fältstudie och inkluderar intervjuer på plats i Brasilien, som 

för övrigt är det land Sverige importerar mest kaffe ifrån. I studien undersöktes 

arbetsförhållanden och miljön inom kaffeindustrin. Den andra rapporten är Ett kaffe som 

märks – vilka effekter har certifieringar för kaffeodlare i Guatemala och Brasilien, vilken 

publicerades år 2008. Det är ytterligare en fältstudie med intervjuer, där syftet är att 

undersöka vilka effekter olika certifieringar har för kaffeodlare i Guatemala och Brasilien. 

Den tredje rapporten, Etik för dyrt för svenska kaffebolag – En uppföljningsrapport om kaffe 

från Brasilien, publicerades 2010 och är en uppföljning av studien från 2005. Dessa tre 

rapporter innehåller perspektiv på hur svenska kaffeföretag agerar och påverkar industrin, 

storbolagen Nestlé (Zoégas) och Kraft Foods (ägde tidigare Gevalia) återkommer frekvent 

som exempel. Den sista rapporten från 2011 är en lägesrapport av de dialogmöten som 

SwedWatch har haft med Nestlé och Kraft Foods. Rapportens titel är Dyrare kaffe är bra - 

om odlarna får sin del av kakan.  

 

Fältstudierapporternas längd är runt 70-80 sidor varav 50-60 sidor varit relevant för analys. 

De resterande två rapporterna är betydligt mindre och ungefär 15 av 20 sidor hade relevans 

för analys. Det i rapporterna som inte varit relevant för analysen är innehållsförteckningarna, 

referenslistorna, bilagor och information om organisationerna bakom rapporterna.  
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4 Metodbeskrivning 

I den här studien har en kvalitativ diskursanalys av ett textmaterial genomförts. Då texten på 

hemsidorna och i rapporterna är så pass omfattande valdes bildanalys av de bilder som 

förekommer i materialet bort. Istället koncentrerar sig studien på att djupgående studera 

texternas innehåll. Diskursanalys som är en form av innehållsanalys kan behandla det 

uppenbara och synliga i texter, så som exempelvis grammatik och satsuppbyggnad 

(Falkheimer 2014:191). En kvalitativ studie passar då syftet är att nå förståelse snarare än få 

mätbara resultat (Hartman 2004:26).  

 

Lingvisten Roger Fowler studerar texter utifrån ett kritiskt lingvistiskt perspektiv. Ofta 

används kritisk lingvistik inom ramen för diskursanalys, men som Fairclough menar är endast 

en lingvistisk analys av text inte komplett (Winther Jørgensen & Philips 1999: 72). En 

kombination av deras verktyg har därför använts. Först gjordes en översiktlig analys av 

texterna från hemsidorna respektive rapporterna. Efter att ha läst materialet flera gånger kunde 

mönster urskiljas och delar väljas ut för detaljerad analys. Faircloughs tredimensionella 

modell och begrepp har använts vid analysen. Först analyserades dimension ett och två med 

hjälp av verktygen. I den tredje dimensionen låg de tidigare presenterade teorierna om 

identitet, ideologi, kritik och ansvar. För att få struktur i arbetet och svar på syftet utformades 

ett analysschema med frågor till texterna (se bilaga kap. 9).  

 

I detta kapitel presenteras Faircloughs tredimensionella modell. I modellen beskrivs också de 

konkreta verktyg som användes i analysen med exemplifieringar. Därefter förs en 

metoddiskussion om diskursanalys och trovärdighet i min tolkning.   

4.2 Analysverktyg: Faircloughs tredimensionella modell  

När Faircloughs tredimensionella modell används, utgår analysen från tre dimensioner precis 

som namnet uttrycker. Det är närmare bestämt den kommunikativa händelsen som har tre 

dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. Med den kommunikativa händelsen 

menas ett språkbruk som exempelvis en genre (Fairclough 1995: 56-57). En genre är ett 

organiserat språkbruk, den utgörs av bestämda delar av ett socialt sammanhang (Winther 

Jørgensen & Philips 1999: 73). Inom ramen för studien så kan en genre vara exempelvis 

storytelling som är typiskt för en marknadsföringsdiskurs. Det kan också vara fakta, eller 
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dylikt, i en vetenskapsdiskurs. De tre dimensionerna presenteras nu steg för steg, innehållande 

de verktyg som kommer att tillämpas i respektive dimension i analysen.  

4.2.1 Analytiska verktyg för nivå 1: Text 

Den första dimensionen i modellen är text. Här analyseras de egenskaper som texten har. 

Materialet som analyseras kan utgöras av skrivna ord, eller något visuellt som en bild eller 

film. Den här studien begränsar sig till endast text. Textens egenskaper analyseras med hjälp 

av lingvistiska begrepp. Det innefattar bland annat vokabulär, semantik och grammatik men 

också hur texter och meningar är organiserade (Fairclough 1995:57). Textnivån kan avslöja 

hur producenten utelämnar alternativt framtonar sitt eget eller andras ansvar. 

Satskonstruktionen kan också visa producentens åsikter och konstruktioner av sanning 

(Winther Jørgensen & Philips 1999: 87-88). Analysen av texten kan svara på hur 

varumärkena framhåller sig som ett hållbart alternativ och hur deras identitet kan motsättas av 

de diskurser om kaffebranschen som SwedWatch producerar. De verktyg som används 

kommer också kunna visa hur ansvarsdiskurser kan utläsas i texterna och vilka språkliga 

medel som varumärkena använder för att framstå som trovärdiga.  

 

Transitivitet: Jag kommer att använda delar av Fowlers terminologi för att analysera 

transitivitet. Motiverat av att det finns en tydlig modell för hur termerna kan användas. 

Transitivitet analyserar sambandet mellan processer, deltagare och omständigheter 

(Bergström & Boréus 2012: 282). Jag kommer endast utgå från Fowlers termer för processer 

och deltagare då omständigheter som innefattar tid och rum inte är relevanta för studiens 

syfte. 

 

Processer är handlingar, händelser eller tillstånd. Tillstånd ingår inte i Fowlers arbete utan är 

Faircloughs begrepp. Det är ett likgiltigt konstaterande, inte något som förändrar eller som 

uttrycker åsikter. Det är, att vara eller har, exempelvis vi är hållbara eller vi har ekologiskt 

kaffe (Fairclough 1995: 110). En handling däremot utförs avsiktligt av någon. Det kan vara 

verb som exempelvis tänker, arbetar eller konstaterar. Händelse är en förändring som sker 

omedvetet, utan någons kontroll och kan exemplifieras med verb som tänkte, arbetade eller 

konstaterade (Bergström & Boréus 2012: ).  

 

Fowler benämner handlingar och händelser som materiella, verbala eller mentala. Materiella 

processer påverkar något eller någon fysiskt, det kan vara verb som exempelvis 
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arbetar/arbetade, odlar/odlade och handlar/handlade. Verbala processer är verb som har med 

tal att göra, exempelvis säger/sa, hävdar/hävdade, konstaterar/konstaterade. Mentala 

processer är det vi tänker eller drömmer. Exempel på detta kan vara tänker/tänkte, 

avser/avsåg, vill/ville (Bergström & Boréus 2012: 281-282).  

 

Det finns materiella, verbala och mentala handlingar och händelser som påverkar andra 

deltagare och de som inte gör det. Deltagare kan syfta på aktörer, den som utför processen, 

eller mål för processer, de som inte utför men påverkas av handlingar och händelser. Mål för 

processer delas in i mottagare (mänsklig deltagare) och objekt (icke-mänsklig deltagare). Här 

kan vi också undersöka hur varumärkena använder självreferering, användandet av ”vi” och 

bolagsnamnet, enligt Lischinskys studie.  

 

Modalitet: fokuserar på producentens grad av instämmande i påståenden. Objektiva 

modaliteter kan användas för att framställa sanning och bestämd kunskap. Medan en subjektiv 

modalitet framför författarens tyckande (Winther Jørgensen & Philips 1999: 87-88). 

Jämförelsevis det subjektiva påståendet ”vi tycker det är viktigt med hållbart kaffe”, mot det 

objektivt framtonade påståendet ”det är viktigt med hållbart kaffe”.  Det här verktyget 

används enbart för analys av varumärkenas texter, då det inte är av intresse att se hur pass 

trovärdigt SwedWatch förmedlar sanning och kunskap.  

4.2.2 Analytiska verktyg för nivå 2: Diskursiv praktik 

Den andra dimensionen är diskursiv praktik vilken endast kommer att undersökas i 

varumärkenas texter. Diskursiv praktik innebär konsumtionen och produktionen av texten, hur 

textproducenten utgår från redan existerande diskurser och genrer i sitt skapande av texten 

(Winther Jørgensen & Philips 1999: 74-75). Eftersom syftet handlar om textproduktion och 

inte textkonsumtion så är det vad som kommer att undersökas i denna nivå. Verktygen som 

används är intertextualitet och manifest intertextualitet som också är en typ av intertextualitet. 

Dessa två intertextualitetsverktyg kan hjälpa till att svara på frågan om hur identiteten som 

hållbart alternativ kan skapas.  

 

Intertextualitet: utgår från att vi aldrig börjar om från början, det går inte att använda ett ord 

som ingen annan någonsin tidigare använt. Vi lånar element från tidigare kommunikativa 

händelser och reproducerar eller skapar nya texter och diskurser. Det skapas helt enkelt 
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förändring av språkanvändningen i genrer och diskurser. Manifest intertextualitet är när texter 

uppenbart bygger på andra texter, genom exempelvis direkt hänvisa till den andra texten 

(Winther Jørgensen & Philips 1999: 77-78). I den här studien används det för att se vilka 

andra dokument som materialet använder som källor, refererar, citerar eller länkar till.  

4.2.3 Analytiska verktyg för nivå 3: Social praktik 

I den sista dimensionen sätts text och diskursiv praktik i relation till en bredare social kontext. 

Mycket i den här dimensionen handlar om att belysa maktförhållanden i samhället och hur 

verkligheten produceras, reproduceras och transformeras, vilka ideologiska, politiska och 

social konsekvenser som text och diskursiv praktik ger. (Winther Jørgensen & Philips 1999: 

90). Analysen av text och diskursiv praktik sammankopplas med teorin för att få en djupare 

förståelse. Kommunicerad identitet analyseras i varumärkenas texter på hemsidorna och 

besvarar frågan om varumärkenas identitet. SwedWatch representerar inte allmänheten men 

jag kommer att använda begreppet uppfattad identitet för att se om diskurserna utmanar 

varandra. Ideologi, värderingar, positiv/negativ kritik kommer, precis som uppfattad identitet, 

kunna svara på frågan om vilka hållbarhetsdiskurser som SwedWatch producerar och hur de 

utmanar varumärkenas identitet? Slutligen används politiska subjekt och de tre ansvarsnivåer 

för att se hur varumärkena arbetar med hållbarhet och vilket ansvar de själva respektive 

SwedWatch ställer krav på.  

4.3 Metoddiskussion 

Inom diskursanalysen finns många fokuseringsområden vilket öppnar upp för många 

möjligheter. Forskaren designar själv sin undersökning och det finns inga rätt eller fel i 

materialurvalet och analysprocessen. Detta är både till för- och nackdel. Fördelen är att det 

går att hitta många intressanta teman men det krävs att forskaren redogjort för vems kontext 

det är. Det är ett svårt val och i mitt fall gäller det att hålla mig till kaffevarumärkenas och 

SwedWatchs kontexter (Börjesson & Palmblad, 2007: 18-19).  

 

En annan fördel med diskursanalys är att alla texter har samma sociala status. Med det menas 

att alla texter är en representation av verkligheten och någon sanningshierarki är inte av 

betydelse. Det innebär också att det material som studeras är naturligt förekommande. Jag har 

inte haft någon som helst påverkan på det material som används i analysen, vilket jag 
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exempelvis skulle haft vid en enkätmetod (Börjesson & Palmblad, 2007:17). Det jag däremot 

påverkar är själva analysen, tolkningen. 

 

Att med diskursanalysen se datainsamling och analys som en helhet, menar Hartman ökar 

risken för att det vi analyserar blir påverkat av förutfattade idéer. Att analysera efter 

datainsamlingen, så kallad analytisk induktion, är möjligt vid exempelvis intervjuer men inte i 

mitt fall. Eftersom jag kommer att analysera texterna samtidigt som jag läser dem passar 

diskursanalysens tänkande bättre. (Hartman, 2004: 286-287) Inom diskursanalys används 

uttrycket ”den språkliga vändningen”, vilket syftar till att det finns flera tänkbara och 

relevanta versioner av sanningen. Ingen tolkning kan därför vara objektiv (Börjesson & 

Palmblad 2007:10). Det är för den här studien lämpligt att tala om trovärdighet (Trost, 

2012:63), forskaren måste visa att analysen är seriös och relevant för problemformuleringen 

och forskningsfrågorna (Trost, 2011:134). Jag har därför strävat efter att analysen ska hållas 

inom ramen för studiens syfte och visa att den är seriös genom kopplingar till teori och 

tidigare forskning.  

 

Validitet och reliabilitet talar man ofta om vid kvantitativa undersökningar då det ena handlar 

om mätbarhet och det andra om noggrannhet. Statsvetarna Göran Bergström och Kristina 

Boréus menar att validitet ändå kan vara relevant vid en kvalitativ studie. Innebörden av 

validitet blir då att forskaren har tillämpat sig av metoder och teorier som är relevanta för 

studieobjektet och kan besvara det som var ämnat med studien (Bergström & Boréus 2012: 

41-42). De teorier och den metod som ligger till grund till denna studie är noga utvalda och 

anpassade efter studieobjektet för att uppnå validitet samtidigt som det stärker trovärdigheten.  
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5 Analys 

När en övergripande analys av de fyra varumärkena gjordes fann jag mönster i texternas 

satskonstruktioner, intertextualitet och innehåll. Analysen kommer att presenteras tematiskt 

efter de mönster och tänkbara identiteter som hittats. I det första avsnittet redovisas de genrer 

som identifierats då dessa genomsyrar alla varumärkenas texter och ger effekter för hur 

innehållet uppfattas. Det besvarar frågan om hur varumärken framställer sig som trovärdiga 

och hållbara alternativ. Genrerna har identifieras genom egna erfarenheter och kommer att 

hänvisas till litteratur inom journalistiken och marknadsföring. I de resterande avsnitten 

redovisas analysen utifrån texternas innehåll och vad de säger om varumärkenas identitet som 

hållbar.  

Det andra och tredje avsnittet besvarar först den första frågan och därefter beskrivs de 

hållbarhetsdiskurser som SwedWatch producerar och hur de utmanar varumärkenas identitet. 

Det fjärde och femte avsnittet besvarar alla undersökningsfrågor men skiljer sig i 

dispositionen från de föregående avsnitten, som ägnat mest utrymme åt varumärkenas 

diskurser. I dessa två avsnitt är fördelningen jämnare mellan det utrymme som varumärkena 

versus SwedWatch får. Därför är också dispositionen inte lika markant uppdelad mellan 

parterna som i de tidigare avsnitten, utan de blandas mer.  

Då texten från hemsidorna mestadels har setts och behandlats som en enhet kommer citaten 

som redovisas i analysen inte löpande att källhänvisas, materialet som har använts återfinns 

istället med specifika sidor i referenslistan.  

5.2 Genrer som skapar aktiva aktörer 

Genomgående för varumärkenas texter är att de innehåller drag från nyhetsartiklar. Dels 

framhävs fakta genom att undvika adjektiv och adverb, dels används samma disposition som 

för nyhetsartiklar (Häger 2014: 43). Citatet nedan av Arvid Nordquist har ett nyhetsmässigt 

innehåll med ett datum (Häger 2014: 95), en intresseväckande rubrik, ingress och sist ett citat 

från VD. Det är drag som vanligen finns med i en nyhetsartikel (Häger 2014: 58,59, 84).  

Först i Norden att uteslutande använda 100% hållbart certifierade kaffebönor  

Sedan juni 2014 garanterar Arvid Nordquist att hållbara jordbruksmetoder och 

hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor används genom hela vår 

kaffeproduktion. Det gör vi genom en kombination av UTZ, Fairtrade-, 

Rainforest Alliance- och KRAV-certifierat sortiment.  
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- Mat som producerats med hänsyn till människa och miljö smakar helt enkelt 

bättre. Anders Nordquist, VD Arvid Nordquist HAB (Arvid Nordquist) 

Det faktum att det är ett företag som har skrivit texten gör att det kan förstås som ett 

pressmeddelande. Pressmeddelanden liknar ofta nyhetsartiklar men den nyhetsmässiga 

vinkeln görs till företagets fördel (Häger 2014: 126, 132).  

Det här är intressant att analysera på en närmare textnivå då intertextualiteten, som visar vilka 

genrer som texterna bygger på, delvis avslöjar identiteten. Det jag menar är att exempelvis en 

vetenskaplig text förutsätts skrivas av en forskare, som i sin roll har identiteten som sakkunnig 

inom ämnet hen skriver/forskar om. Intertextualiteten kan utläsas i analysen av processerna i 

kombination med deltagare, men också i graden av modalitet.  

I texterna från hemsidorna beskrivs problem inom kaffebranschen och varumärkena besvarar 

dessa med lösningar, visioner, egna insatser och satsningar för framtiden. Det är framförallt 

problemlösningarna som det skrivs om, och det här mönstret är genomgående oavsett om 

texten handlar om miljö, människor eller den egna produktionen. Genom att analysera 

processer, deltagare och självreferering har det visat sig att varumärkena framställs som aktiva 

aktörer och problemlösare.  

Tillstånd (är, har, att vara) är den process som varumärkena använder för att skapa den 

objektiva modalitet som är typiskt för fakta (Häger 2014: 43). Materiella processer, verb som 

påverkar någon/något fysiskt, används också frekvent. De används både i samband med 

mänskliga aktörer och de aktörer som är subjekt. Upprepade gånger i materialet kunde detta 

visa på framställning av varumärkena som aktiva aktörer, som gör något åt problemen. Det 

här syns i det första citatet från Arvid Nordquist och är ännu tydligare i citatet nedan från 

Gevalia. De framställer sig själva som aktiva i och med användandet av sig själv som aktör i 

kombination med en materiell handling.  

Kaffe är världens andra mest handlade råvara och har en stor påverkan på 

miljö och människor runt om i världen. Vi arbetar ständigt med att förbättra 

våra produkter, minska vår miljöpåverkan och förbättra människors 

arbetsvillkor. (Gevalia) 

Det här citatet representerar också hur varumärkena använder subjekt (ex. kaffe eller väder) 

som aktörer i problemformuleringen medan ”vi” och/eller bolagsnamnet främst används som 
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aktör vid lösningen. Som Lischinskys studie från 2011 visar kan självreferering medföra 

större trovärdighet (se avsnitt 3.6). De fyra varumärkena använder som sagt både ”vi” och 

bolagsnamnet, vilket då kan skapa identiteten som etisk och legitim. För att koppla till den 

sociala praktiken kan upplägget, med problem inom kaffeindustrin och vad varumärkena gör 

för att lösa dessa, förstås som ett samhälleligt ansvarstagande.  

Zoégas och Arvid Nordquist använder sig även av den berättande genren storytelling, som är 

ett vanligt redskap inom marknadsföring och PR (Mossberg & Nissen Johansen 2006: 7). 

Genren innehåller vanligen ett budskap, en konflikt, rollfördelning och en handling(Mossberg 

& Nissen Johansen 2006: 65). Storytelling kan både vara fiktiv och verklig och används för 

att övertyga om företagets budskap, roa och skapa intresse för företaget (Mossberg & Nissen 

Johansen 2006: 7, 48).  

Zoégas använder genren i form av en dagbok från när deras marknadschef besökte 

kaffeodlingarna i Colombia. Arvid Nordquist låter dels en kaffeodlare få ge sin berättelse av 

Arvid Nordquists projekt som hon deltar i, dels berättar de själva om vardagen på en 

kaffefarm som de handlar sitt kaffe ifrån. Det typiska för genren är att beskriva målande, 

känslosamt och tillfredsställer behovet av en mening med livet (Mossberg & Nissen Johansen 

2006: 7).  

Exempel 1 Jag drömmer om det Nicaragua jag minns från min barndom, med 

gröna skogar överallt (Arvid Nordquist) 

Exempel 2 […]det som verkligen var glädjande att se var det genuina intresset 

och engagemanget för kaffe. (Zoégas) 

Det är trots genren endast några få meningar som innehåller mentala (tänka, drömma, vill etc.) 

och verbala processer (säger, tycker, hävdar etc.), utan de materiella processerna och 

tillstånden är fortfarande överrepresenterade vilket kan ses i exempel 2 ovan. 

Intertextualiteten är i flera fall en kombination av storytelling och fakta. Den stora skillnaden 

mellan dessa texter och de som faller in under nyhetsgenren/pressmeddelande är att 

deltagarna är mer framträdande för att skapa medkänsla (Mossberg & Nissen Johansen 2006: 

49). Perspektivet i citatet nedan är ”vardagen” i produktionskedjan, Zoégas marknadschef 

framstår som engagerad och brydd när hon beskriver sina resa genom kaffeproduktionen. 
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Det var verkligen en utmaning att få följa med i de branta sluttningarna. Något 

som är en vardag för kaffebönderna. Den höga höjden och värmen tillförde till 

den respekt man fick för kaffeodlarens vardag och att se stoltheten i deras ögon. 

Att få uppleva odlarnas passion för sitt hantverk och hur de förmedlar sin 

yrkestolthet är inget annat än inspirerande och trollbindande. (Zoégas) 

Ytterligare exempel på rollfördelningen där Arvid Nordquist framställs som hjälte finns i 

citatet nedan. Det är en berättelse av Arvid Nordquists kaffeodlare och för en gång skull är det 

inte de själva som lyfter sig som etiska utan någon annan, som dessutom är på 

kaffeproduktionens botten.  

Jag är tacksam mot dem och företag som Arvid Nordquist som ser till att det 

finns pengar att göra detta möjligt. (Arvid Nordquist)  

Både pressmeddelande och storytelling kan förstås som en del i en PR-diskurs. Det är trots 

allt positiv kritik om varumärkena som lyfts fram, om hur bra deras insatser är och hur de har 

förbättrat människors och miljöns vardag. En tredje genre som hittats i texterna är drag från 

företags styrdokument då varumärkena skriver om sina mål och visioner (Jansson & Ljung 

2004: 230-231). Gemensamt är att de använder sig av datum och årtal som deadline för 

målen.  

Exempel Arvid Nordquist: Målet är att minst 50% av verksamheten ska vara 

fossilfri år 2020  

Exempel Löfbergs: Senast 2020: 40 procent mindre klimatpåverkan.  

Som vi ser i båda exemplen är det inte bara årtal som används utan också relativa tal i form av 

procentsatser. Det använder alla förutom Gevalia i sina målbeskrivningar. Gevalia och Zoégas 

skriver ut investeringssummor, det vill säga absoluta tal. De relativa talen, procentsatserna, 

kan till synes verka trovärdiga men faktum är att de inte är bevisbara åtgärder. Det är inte 

möjligt att utifrån citatet veta hur mycket 40% är när inte den totala delen i absoluta tal anges. 

De absoluta talen ger en tydligare uppfattning om omfånget. Trovärdighet kan i texterna ses 

skapas i en kombination av absoluta siffror, självreferering och objektiv modalitet.   
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Coffee Made Happy är vår ambitiösa plan att skapa en miljon 

kaffeentreprenörer till år 2020. För att nå detta mål kommer vi att investera 

minst 200 miljoner USD […] (Gevalia) 

Gevalia som har startat initiativet Coffe Made Happy använder programmet för att nå sina 

mål och visar här hur mycket de kommer att investera. Både Gevalia och Arvid Nordquist 

beskriver hur de ska nå sina mål, men Gevalia precis som Zoégas lägger också ett stort fokus 

på sina framsteg och lägesstatus.  

Vi är fast beslutna att allt vårt kaffe på de västeuropeiska marknaderna ska vara 

hållbart odlat innan 2016. Vi är faktiskt på god väg att uppnå detta. (Zoégas) 

Zoégas vision sticker ut, den handlar mycket om framtiden och har en ”alla ska med” – 

mentalitet. Kaffe för framtiden-för så många som möjligt och Alla behövs för att säkra kaffets 

framtid. Intressant är att de med visionen fokuserar på kvinnor och att det är de kvinnliga 

bönderna som måste lyftas för att ”säkra framtiden”. De har exempelvis ett mål om att minst 

30 % av de kaffebönder som Zoégas utbildar ska vara kvinnor. SwedWatch rapporter uppger 

nämligen att kvinnliga kaffeodlare är värst drabbade av problemen inom kaffeindustrin. I 

Löfbergs och Anton Nordquist visioner och hållbarhetsmål skrivs däremot konkret om 

produktionskedjan. Arvid Nordquist som uppger att de arbetar mycket med 

klimatkompensering och klimatberäkning, beskriver vid varje process (odling, transport, 

rosteri etc.) vad de ska göra för att minska sin påverkan vilket kan förstås som positiv kritik.    

Så hur kan dessa tre olika genretyper få varumärkena att framstå som hållbara, ansvarsfulla 

och trovärdiga? Jag visade med hjälp av transitivitet och självreferering i första genren hur 

varumärkena framstår som aktivt agerande för att lösa problem. Det är som sagt 

representativa inslag även i de andra två genretyperna. Det storytelling ytterligare kan 

medföra till den här imagen är engagemang, genom att uppvisa deltagande så som exempelvis 

Zoégas marknadschef gjorde i sin resedagbok. Engagemang kan även ses i styrdokumenten 

där visioner och mål kan förstås som en viss beslutsamhet i att vilja förändra och förbättra.  

Målen behandlar främst produktionskedjan, medan visionen kan förstås som en ideologi i ett 

större sammanhang. Som tidigare nämnt kan varumärkenas produktion av sig själva som 

aktiva problemlösare kopplas till att de tar ett samhällsansvar. Det förstärks av visionerna, 

engagemanget och när bevisbara åtgärder används. Därför skulle varumärkenas 

kommunicerade identitet kunna kallas ”den goda samhällsmedborgaren”. 
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5.3 Kontroll eller brist på kontroll i produktionskedjan? 

Alla fyra varumärkena behandlar problemen och problemlösningarna tredimensionellt, det vill 

säga ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Arvid Nordquist talar exempelvis om ”hela 

produktionskedjan”:  

Arvid Nordquist vill säkerställa bra miljöhänsyn och trygga arbetsförhållanden 

genom hela produktionskedjan och verka mot diskriminering och barnarbete. 

(Arvid Nordquist) 

Tanken om att se till hela produktionskedjan finns hos alla fyra varumärken. Löfbergs 

använder exempelvis rubriken ”ansvar från böna till kopp” upprepade gånger, vilken refererar 

till deras eget ansvar genom hela produktionskedjan. Nedan är ett citat från Löfbergs som 

handlar om deras transporter men som är ytterligare exempel på skapandet av fakta. Första 

meningen blir ett faktamässigt påstående eftersom tillståndet ”är” används. Löfbergs är heller 

inte här aktör i problemformuleringen. Däremot agerar de som aktiv aktör vid presentationen 

av deras insatser. 

Det är en lång väg från kaffeodlingarna runtom i världen till vårt rosteri. Ändå 

står transporterna för en relativt liten del av kaffets totala klimatpåverkan (ca 3 

procent). Vi minimerar vårt avtryck genom att transporterar kaffet med båt och 

tåg ända in i vårt rosteri, och genom att packa smartare så att antalet 

transporter minskar. Vi transporterar kaffet med båt och tåg ända in i vårt 

rosteri. (Löfbergs) 

 

Att varumärkena har en objektiv ton i sina texter är problematiskt när tolkningsbara ord som 

”smartare” och ”minskar” används. Som i citatet ovan, det låter lite med tre procent men 

läsaren har ingen aning om hur stor den totala delen är i absoluta tal. Därför är påståendet 

subjektivt. Det är Löfberg som påstår och tycker att det är ”lite”, men satskonstruktionen gör 

att det uppfattas objektivt. Det här kan kopplas till Lischinskys studie (2011), där han menar 

att företag strategiskt använder verb som inte kan falsifieras. Utifrån det perspektivet kan 

varumärkenas kommunicerade identitet som ”den goda samhällsmedborgaren” synas och 

kritiseras. I SwedWatch rapporter finns kritiska röster till kaffeföretagens kontroll i 

produktionskedjan.  

 

I SwedWatchs rapport från 2005 konstateras att: det finns stora problem i produktionen. Det 

är också varumärkena överens om då de genomgående tar upp problem som de arbetar för att 
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lösa eller kanske snarare för att förebygga ett dåligt rykte, beroende på synvinkel. Det finns 

nämligen skillnader i den image SwedWatch producerar av varumärkenas kontroll över 

produktionskedjan, jämfört med den image företagen själva producerar på varumärkenas 

hemsidor.  

Inget av företagen vet idag vilka odlingar merparten av deras kaffe kommer från 

[…] Kraft Foods och Nestlé [...]. De vet vilken region bönorna kommer från och 

vilka exportörer som är avsändare, men de vet sällan vilka odlingar som kaffet 

de köper kommer från.(SwedWatch 2005) 

Aktören i texten refererar till Kraft Foods och Nestlé som figurerar i SwedWatch studie från 

2005.  Handlingarna ”vet och ”känner” i samband med negationerna ”inget”, ”inte” och 

”sällan” gör att varumärkena framstår som ovetande. De har inte kännedomen om vem som 

odlar deras kaffe och därför ingen kontroll över vad som försiggår i deras produktionskedja. 

Den här imagen återskapas även i uppföljningsrapporten från 2010 som säger att Nestlé och 

Kraft Food inte har spårat sitt importerade kaffe. Varför företagen inte har kontroll lyfts i 

rapporten från 2005 fram som ett medvetet val för att utöva makt. 

Han förklarar att kaffeföretagen alltid har försökt att dölja varifrån deras kaffe 

kommer, eftersom detta ger dem ett överläge. (SwedWatch 2010) 

 – Det ger de multinationella företagen möjligheten att utöva makt. 

Prissättningen döljs för resten av världen och det passar de stora företagen. Det 

ger dem flexibilitet att pressa ner priserna när de behöver göra det, säger Alex 

Nicholls till SwedWatch.” (SwedWatch 2005) 

SwedWatch producerar i det här fallet negativ kritik, varumärkena förevigar sociala 

missförhållande för sin egen vinning skull. Här synliggörs ideologi och framförallt politiska 

subjekt, varumärkena är politiska deltagare som prioriterar sina ekonomiska intressen (för 

definitioner se avsnitt 2.3 och 2.5). Det förstärks av att SwedWatch rapporter visar att 

böndernas största problem är försörjningen på grund av höga utgifter och låga löner, samtidigt 

som stora kafferosterier går med vinst.  

 

Varumärkenas uppfattade identitet kan i det här fallet tolkas som hycklare. ”Den goda 

samhällsmedborgaren” är endast en fasad i ett politiskt spel för att vinna marknadsandelar. 

När fokuseringen ligger på den egna produktionens vinning sjunker också varumärkenas nivå 

av ansvarstagande, från nivå 3: samhällsansvar till nivå 2: organisatoriskt ansvarstagande. 
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Identiteten som ”den goda medborgaren” är inte längre aktuell när de egna intressena tar över 

fokus.  

 

Huruvida kritiken mot varumärkena är befogad idag kan inte den här studien svara på, utan 

det handlar om att se hur olika diskurser kan skapa identiteter. Intressant är att det också finns 

en tydlig återkoppling i varumärkenas texter av den kritik som SwedWatch rapporter har 

framfört. Det kan exempelvis antas att Löfbergs har tagit del av SwedWatch resultat och 

svarat genom att just prioritera kaffeböndernas försörjningsmöjligheter.  

Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra 

viktigaste hållbarhetsaspekter. Det är också de områden vi prioriterar högst, 

även om vi naturligtvis gör mycket på andra områden också. (Löfbergs) 

Studien kan som sagt inte ge svar på om det är för att varumärkenas hållbarhetsarbete har 

förändrats i en riktning som överensstämmer med SwedWatch värderingar eller om de 

faktiskt hycklar. Däremot är det inte ointressant att se hur deras diskurser överensstämmer, för 

de påverkar troligtvis varandra.  

5.4 Certifiering – Trygghet för konsumenterna eller greenwash? 

De fyra varumärkena har en rad samarbeten och certifieringar som de skriver om i var och 

vartannat stycke, dessa analyseras främst med den diskursiva och sociala praktikerna. De 

benämns oavsett genre och vad i produktionskedjan som texten handlar om. Precis som 

produktionskedjan berör alla tre hållbarhetsdimensioner så gör också partnerskapen och 

certifieringarna det. Samarbetena är till för att förbättra för jordbrukare och miljö, men också 

för konsumenternas samvete och säkerhet. De kan utifrån Porets studie (2014) sägas användas 

som garanti för att konsumenterna ska kunna kännas sig trygga i sina köp. Hur varumärkena 

säger sig vara en trygg hand för konsumenterna ska jag visa nu. 

Alla fyra varumärkena har listor på certifieringar eller någon form av information där de 

berättar om olika certifieringsorgan och samarbetspartners, med en objektiv modalitet ska 

tilläggas. De använder nämligen faktagenren i dessa fall, men är noga med att benämna att 

deras eget kaffe har märkningen. En beskrivning av exempelvis KRAV-certifieringen kan se 

ut såhär;  

Utöver Rainforest Alliance är flera av våra kaffen även märkta KRAV, en svensk 

märkning för ekologisk produktion. Den innebär att kaffet är helt fritt från 
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syntetiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och helt fritt från 

genmodifierade organismer. Läs mer på krav.se. (Gevalia) 

Här används också manifest intertextualitet i form av en länk. Varumärkena använder ofta 

länkar till organisationer som de samarbetar med, men också till sina hållbarhetsrapporter för 

den som vill läsa mer om deras eget arbete. Det är intressant eftersom Lischinsky menar att 

omnämnandet av andra företag gör varumärket sig själv till utbildare.  Det jag vill komma 

fram till är att varumärkena antar rollen som guide eller lärare i den stora certifierings-

djungeln genom att lista dem och beskriva dem på ett lättförståeligt, och pedagogiskt vis. Det 

här görs extra tydligt av Arvid Nordquist och Löfbergs som har gjort certifieringsguider och 

direkt skriver ut läsaren som mottagare. Arvid Nordquist skriver i citatet nedan ”vi hjälper 

dig”. De får sig själva att låta som snälla och omtänksamma i sin handling.  

Vi hjälper dig att reda ut vad några av de olika märkningarna står för. (Arvid 

Nordquist) 

Här kan du lära dig mer om vad de olika produktmärkningarna betyder 

(Löfbergs)  

SwedWatch är positiv till att varumärkena informerar konsumenterna om vad de olika 

märkningarna betyder. Det kan förstås av detta citat;  

[…]så länge inte genomsnittskonsumenten förstår skillnaderna mellan 

märkningarna vinner varken hon eller kaffebönderna på den etiska märkningen, 

bara de livsmedelsgrossister som säljer kaffet till butikerna.  (SwedWatch 2008) 

Intressant är att de pekar ut kaffeföretagen som vinnare oavsett utfall. Det innebär att de för 

sitt eget ekonomiska resultats skull inte nödvändigtvis behöver agera som lärare. Det kanske 

kan förklaras med värderingar och politiska subjekt. Om varumärkenas värdering är att 

utbildning för hållbar utveckling är bra och viktigt samtidigt som de själva och andra anser att 

de är politiska deltagare som har stort ansvar för miljö- och mänskliga risker, så är det en 

möjlig förklaring till varför de har utformat texterna på detta vis.  

Varumärkena informerar enbart om positiva effekter av certifieringarna, medan SwedWatch 

är mer kritiska. Certifieringen Rainforest Alliance är ett sådant exempel där SwedWatch å ena 

sidan är kritiska till att de inte är så stränga med bekämpningsmedel. Å andra sidan anser de 

att det är bättre med Rainforest Alliance än ingen certifiering alls. När varumärkena inte lyfter 

fram de negativa aspekterna av en certifiering blir det ändå svårt för konsumenterna att välja 
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rätt. Som Göran Eklöf, konsult i utvecklings- och miljöfrågor (SwedWatch 2008), säger till 

SwedWatch, är det problematisk att Rainforest Alliance marknadsförts som miljömärkning 

men inte kan leva upp till det. Varumärkena lyfter fram certifieringarna som garantier till 

konsumenterna, för att visa sig själva som trovärdiga, hållbara och goda organisationer. 

En trygghet för dig som kund 

ISO är en internationell standard som ska ge trygghet för kund och konsument 

att företag arbetar på ett likartat och kontrollerat sätt inom olika områden. 

Arvid Nordquist är ISO 14001 och ISO 22 000 certifierat. (Arvid Nordquist) 

”Trygghet” är ett intressant ordval, då vi kan förmoda att de svenska kunder som handlar inte 

lever under existensminimum och extrema väderförhållanden. Varför behöver kunderna 

känna sig trygga? För att döva sitt samvete? SwedWatch rapport från 2008 utmanar 

varumärkena genom att ifrågasätta kaffebolagens syfte med certifieringar. Det framkommer 

bland annat av intervjuer i rapporten att certifieringarna är formade efter konsumenternas 

normer och inte böndernas behov. Den synen förstärks när SwedWatch skriver att: 

Konsumenternas medvetenhet har blivit en lönsam kommers. SwedWatch tycker att 

certifieringar är bra men de ska vara tillför ingenting annat än bönderna och miljön, menar de.  

Återigen kan varumärkenas uppfattade identitet utifrån SwedWatch diskurser tolkas som 

”hycklare”. Varumärkena verkar vara ”goda medborgare” med samhällets och 

konsumenternas intressen i fokus. Från SwedWatch perspektiv kan deras CSR-arbete förstås 

som PR, enbart med syftet att öka sin egen vinst och huruvida samhället förbättras spelar 

mindre roll. Samtidigt i samma rapport lyfts det fram att utan försäljningskanaler ökas heller 

inte kaffeböndernas försäljning. För att bönderna ens ska överväga ställa om till hållbara 

odlingar är förutsättningen att det finns en marknad, vilken måste skapas av konsumenter och 

uppköpare.  

5.5 Hållbara odlingar – kaffeföretagens eller konsumenternas 

ansvar? 

Varumärkenas och SwedWatchs diskurser sammanfaller många gånger, det går bland annat 

att tolka en gemensam syn på certifieringar som något positivt för hållbar utveckling. I avsnitt 

5.3 kunde vi se att varumärkenas mål var att i framtiden ha allt sitt kaffe certifierat. 

SwedWatch uppmuntrar kaffebolagen i sina rapporter till att certifiera allt sitt kaffe. Precis 
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som i avsnitt 6.3 kan varumärkenas värdering tolkas som ett svar på SwedWatch uppmuntran, 

och att varumärkenas diskurser influeras av andra aktörer.  

 

En annan gemensam diskurs är behovet av utbildning i hållbar odling för kaffebönderna. I 

SwedWatch rapport från 2008 påtalas att det finns en stor problematik när småbönder vill 

certifiera sig just på grund av att de saknar utbildning och kunskap. De menar att det är 

komplicerade certifieringskrav som ställs och det är svårt för småbönderna att veta vad som är 

bäst för dem. Det är alltså inte bara konsumenterna som behöver information om alla dessa 

certifieringar för att kunna göra bra val utan även jordbrukarna. Utöver svårigheten att förstå 

certifieringskraven är det problematiskt för bönderna att ställa om sina konventionella 

odlingar till ekologiska. Det kräver utbildning i nya odlingsmetoder och framförallt kapital 

och tid. Det är slutsatser som kan dras från både varumärkenas och SwedWatch diskurser.  

Det tar minst tre år att ställa om sin odling och bli certifierad samt att den första skörden 

vanligen ger mindre avkastning. Minskad avkastning betyder, enligt SwedWatch, minskade 

inkomster för bönder som redan lever under knappa förhållanden (SwedWatch, 2005, 2008, 

2010 och 2011).  

 

Trots gemensamma värderingar för vad som är gott finns det stora skillnader mellan 

varumärkena och SwedWatch i ansvarsfrågan. Vad gäller kaffeodlarnas svårigheter att ställa 

om sina odlingar finns det stora meningsskiljaktigheter i vem som ska stå för kostnaden och 

vem som ska göra vad. Det är därför jätteintressant att jämföra hur dels varumärkena säger sig 

bidra och ta sitt ansvar samtidigt som SwedWatch ställer krav på att de ska betala mer, göra 

mer och stå för böndernas kostnader.  

 

Varumärkena och SwedWatch har som sagt en gemensam syn på att certifierat kaffe är bra. 

Det kritiska är att andelen certifierat kaffe är liten, menar SwedWatch, som också anser att 

varumärkena ska ta större ansvar över det konventionella kaffet. 

 

Genom att arbeta med Rainforest Alliance och KRAV anser vi oss ha flera 

hållbara produkter i vår portfolio”, skriver Anders Carne, informationschef på 

Kraft Foods. (SwedWatch 2010) 

 

Vad som behövs är högre etiska krav på vanligt, omärkt kaffe. (SwedWatch 

2005) 
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SwedWatch (2010) pekar ut Kraft Food och Nestlé som ansvariga för småodlares svårigheter 

att ställa om till hållbara produktionsmetoder då de betalar låga kaffepriser. Det är enligt 

rapporten från 2010 de stora uppköparna som har makten i förhandlingsläget. Lösningen på 

problemet, enligt SwedWatch, är att kaffevarumärkena betalar mer. Argumentationen bygger 

ändå på att kaffeföretagen har mer makt och möjligheter än de fattiga jordbrukarna.  

 

Swedwatch anser att Kraft Foods och Nestlé har ett ansvar att betala ett pris 

som täcker produktionskostnaden med sådan marginal att det möjliggör en etisk 

och miljömässigt hållbar produktion. (SwedWatch 2010)  

 

De kaffebolag som efterfrågar ekologiskt kaffe borde också hjälpa bönderna i 

deras strävan att svara upp mot marknadens krav. Med andra ord borde 

kaffebolagen stå för riskkapitalet, inte odlare som lever på existensminimum. 

(SwedWatch 2008) 

 

I rapporten från 2010 framgår det att 70 % av de stora kaffeodlingarna i Brasilien har fått sina 

allvarligaste arbetsmiljöproblem lösta, genom att den brasilianska staten har genomfört stora 

satsningar på att förbättra förhållandena inom jordbrukssektorn. Samtidigt finns en önskan om 

att kaffeföretagen tar större ansvar (SwedWatch 2005).  Det kan tolkas att de traditionella 

politiska deltagarna har tagit ett ansvar i frågan och gjort situationen bättre, men att de inte 

kan nå allt och alla. Kaffevarumärkena har, enligt SwedWatch, också ett ansvar, att 

kontrollera sin produktionskedja, ställa krav och betala mer. Det är till exempel intressant att 

varumärkena knappt, eller åtminstone inte specifikt, benämner bekämpningsmedel medan 

SwedWatch rapporter tar upp det som ett stort problem och de fackföreningsledare som 

organisationen intervjuat anser att det borde finnas en större debatt i frågan. 

Sammanfattningsvis, tycker SwedWatch, att kaffevarumärkena ska ta mer ansvar, betala ett 

högre pris för kaffet samt stå för kostnaderna av att ändra från konventionell till mera hållbar 

odlingar. 

 

Varumärkena verkar däremot ha en annan syn på vem som bär ansvaret, nämligen 

konsumenterna. Det är deras ansvar att köpa certifierat så att efterfrågan av certifierade 

odlingar ökas. I de två citaten nedan av Löfbergs och SwedWatch, om konsumenternas 

ansvar, kan tolkas som en generell syn bland kaffevarumärkena att ökad efterfrågan är det 
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som gynnar alla parter. Det kan också förstås som att de förskjuter ansvaret från sig själva, så 

som Beck menade att i en tid av risker är alla och ingen ansvarig 

 

Kraft Foods anser att det är beklagligt att världsmarknadspriset på kaffe är så 

lågt, men att det huvudsakliga ansvaret ligger hos konsumenterna. (SwedWatch 

2010)  

 

En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om att öka efterfrågan och 

konsumtionen av kaffe från certifierade odlingar (Löfbergs) 

Därmed inte sagt att varumärkena helt avsäger sig sitt ansvar. De är medvetna om att de har 

ett företagsansvar och säger sig ta det. Som jag tidigare visat i avsnitt 5.4 och 5.5, samarbetar 

varumärkena med flera certifieringsorgan vilket kan tolkas som garanti för att varumärkena är 

seriösa och trovärdiga i sitt arbete. Förutom att skapa efterfrågan och mervärde hos kunden 

med certifieringar så används samarbetena för att utbilda kaffeodlarna i mer hållbara 

odlingsmetoder m.m.  

Gevalia skriver uttryckligen att de som ett stort företag har ett ansvar.  

[…]ett av världens största kaffebolag har vi ett ansvar att hjälpa och förbättra 

levnadsförhållandena för kaffeodlarna i vår leveranskedja. (Gevalia) 

 

Gevlias initiativ Coffe Made Happy är visserligen inom ramen för deras egen leveranskedja 

och därför ett organisatoriskt ansvarstagande, men det handlar om att förändra och inte enbart 

minimera den egna påverkan och därför kan det förstås som samhällsansvar. Det är återigen 

en fråga om åsikter, vem som ska ta ansvar för de problem industrin och samhället står inför.  

Enligt SwedWatchs rapport från 2011 satsar Nestlé på kunskapsöverföring och 

kapacitetsuppbyggnad via certifieringar och partnerskap. Enligt Zoégas har de fram till slutet 

av 2014 utbildat 376 500 bönder i samarbete med Rainforest Alliance.  

Här kan vi dels se hur certifieringar och samarbeten används som garanti för öka trovärdighet 

och som lösning på problem. SwedWatch får det att låta som att Zoégas mer eller mindre 

anförtror problemlösningen till den andre parten. Det kan tolkas som att Zoégas förskjuter sitt 

ansvar till samarbetspartners (Beck). Zoégas själva framställer det däremot mer som ett lika 

delat arbete i att utbilda bönderna. Det är svårt att tolka vad som är sant, då varumärkena 
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heller inte beskriver konkreta, bevisbara åtgärder som kan falsifieras i samband med 

utbildning (Lischinsky 2011).   

5.6 Abstrakta ord rimmar greenwash?  

Jag nämnde i förra avsnittet att utbildning och ekonomi, enligt både varumärkena och 

SwedWatch, är ett stort bekymmer och en orsak till att det är svårt för bönderna att ställa om 

till mer hållbara odlingsmetoder. Varumärkena hjälper alla till med utbildningsbiten på olika 

sätt men analysen har visat att varumärkena många gånger inte talar klarspråk för läsaren.  

Gevalia har exempelvis startat ett eget initiativ, Coffe Made Happy som innebär att de hjälper 

odlarna att bli entreprenörer. Det som är unikt i jämförelse med de andra varumärkena är att 

Gevalia på sin hemsida konkret beskriver vad bönderna får lära sig, exempelvis bokföring, 

hållbara metoder i vattenhantering, odling av skuggträd (används i ekologisk odling). 

Utbildningen syftar, enligt Gevalia, dels till att förbättra böndernas produktivitet men också 

att skydda miljön. Zoégas utmärker sig genom att på sin hemsida fokusera mycket på att de 

vill stärka kvinnor. I nedanstående exempel gör de som Gevalia och beskriver konkret hur de 

utbildar dem.  

Kvinnorna erbjuds dessutom utbildning i bland annat ledarskap, 

förtroendebyggande och självutveckling.(Gevalia) 

Kvinnornas situation som kaffearbetare är, enligt SwedWatch rapporter, sämre i jämförelse 

med männens. Därför ska det tilläggas att Gevalia också nämner att utbildningarna via Coffe 

Made Happy inkluderar många kvinnor, dock framgår inte hur många. Förutom dessa två 

exempel är det väldigt vaga beskrivningar av hur varumärkena utbildar kaffeodlarna. Här är 

två exempel på det;  

Konkret går investeringarna till utbildning av kaffebönder i ansvarsfull och 

produktiv odling samt till att distribuera nya mer klimattåliga 

kaffeplantor.(Zoégas) 

Den grundläggande metoden är hjälp till självhjälp och många insatser är 

kopplade till utbildning och praktisk träning. (Löfbergs)  

Vad menas med ”ansvarsfull och produktiv odling” eller ”hjälp till självhjälp”? Det kan tolkas 

med hjälp av Lischinsky (2011) som att varumärkena undviker att ge konkreta, bevisbara 

åtgärder eftersom de då kan framställas som hållbara och om så inte är fallet finns det inget 
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som kan falsifieras. Därmed inte sagt att deras rykte inte kan ta skada om det finns misstankar 

om greenwash, även om det inte kan bevisas.   

 

I SwedWatch rapporter uttrycks åsikter där varumärkenas hållbarhetsarbete kan uppfattas som 

greenwash. Antonio Ídolos negativa kritik kan vara ett synliggörande av en ideologi som, 

enligt Faircloughs teori, behåller ojämlika maktförhållanden. Det vill säga ojämlikheterna 

mellan de rika kaffebolagen och de fattiga kaffearbetarna.  

 

– Enligt de stora kaffebolagen är allt deras kaffe producerat rättvist och 

solidariskt, men vi som arbetar nära denna sektor dagligen märker att så inte är 

fallet. Det finns fortfarande enorma sociala och miljömässiga brister i 

produktionen, berättar arbetsmiljöexperten Antonio Ídolo. (SwedWatch 2008) 

 

Samtidigt har varumärkena flertalet legitima samarbeten med certifieringsorgan som gör det 

svårt att anklaga dem för greenwash (Poret 2014). Varumärkena själva anser också att 

certifieringarna gör dem hållbara. De använder certifieringarna som garanti för sin 

trovärdighet och seriositet i sitt hållbarhetsarbete. De använder också certifieringar som 

garanti för lösning på problemen inom kaffeindustrin, vilket kan tolkas som förskjutning av 

ansvar.  

5.7 Sammanfattning  

I det första avsnittet presenterades pressmeddelande, storytelling och styrdokument som de 

genrer som varumärkena använder sig av i sina texter. Textgenrerna får varumärkena att 

framställas som aktiva aktörer, som löser problem och gör gott för såväl människa som miljö. 

Det visade sig i nästa avsnitt att just de tre dimensioner av hållbarhet - ekologisk, ekonomisk 

och social - genomsyras av texterna och i synnerhet när varumärkena talar om sin 

produktionskedja. De framställer sig själva som trovärdiga och hållbara alternativ med 

kontroll i sin produktionskedja medan SwedWatch diskurser uttrycker motsatsen. Deras 

diskurser kan tolkas som att varumärkena inte har kontroll och att det är ett medvetet val för 

att utöva makt och främja sina ekonomiska intressen.  

I det tredje avsnittet analyserades hur certifiering används som trygghetsgaranti för 

konsumenterna. Varumärkena framstår som utbildare av certifieringsmärkningar för läsaren, 

tolkat utifrån Lischinskys studie (2011). SwedWatch betonar däremot att fokus för 
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användning av certifieringarna borde vara på kaffebönderna och inte konsumenternas dåliga 

samvete. Samtidigt visade det sig att varumärkena tenderar ta åt sig av den kritik som 

SwedWatch framfört.  I det fjärde avsnittet visades att SwedWatch tycker att varumärkena ska 

ta mer ansvar och framförallt betala mer för kaffet och stå för kostnaderna att ställa om från 

konventionell till hållbar odling. Varumärkena kunde i det sista avsnittet, utifrån Becks teori, 

tolkas förskjuta sitt ansvar till konsumenterna och certifieringsorganen.  
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6 Slutdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur fyra varumärken inom kaffebranschen med 

språkliga medel framställer sig själva som hållbara alternativ, och om SwedWatch som 

granskande aktör producerar alternativa diskurser. Analysen visade tydligt att varumärkena 

producerar positiv kritik och SwedWatch främst negativ kritik om varumärkenas identitet. 

Den kritiska diskursanalysen har kunnat belysa gap mellan varumärkenas kommunicerade 

identitet och uppfattade identitet.  

 

I den kommunicerade identiteten framställer varumärkena sig själva som trovärdiga och 

hållbara alternativ genom att verka kunniga, ha engagemang och samarbetsvilja. Genom att 

uppmärksamma sina samarbeten med certifieringsorgan försöker varumärken framstå som 

trovärdiga och samarbetsvilliga. Vidare för att visa engagemang för hållbarhet och framstå 

som kunniga tar varumärkena rollen som lärare när de skriver om de olika certifieringarna och 

vad de innebär. De visar också sin kunskap och medvetenhet om vikten av hållbarhet när de 

beskriver de problem som finns inom kaffeindustrin. I de lösningar som presenteras 

framställer varumärkena sig som omtänksamma hjältar, eller åtminstone som problemlösare. 

Det gör att de kan förstås både som engagerade i hållbarhetsproblematiken och att de har en 

vilja att lösa problemen. Här kunde analysen också belysa hur varumärkena använder 

samarbetspartners för att förbättra problemen och blir därigenom trovärdiga i sitt 

hållbarhetsarbete.  

 

Analysen visade också att SwedWatch producerade diskurser som snarare framställde 

varumärkena som orsaken till problemen än som förebyggare. De menade att varumärkena 

inte är kunniga då de inte har kontroll över sin produktionskedja, vilket också påstods vara ett 

medvetet val för att vinna ekonomiska fördelar. Varumärkenas identitet som hållbara 

utmanades då SwedWatch uttrycker att kaffeföretagen kan göra mer, att de borde ta mer 

ansvar och betala mer för kaffet de köper. Varumärkena kan utifrån SwedWatch diskurser 

verka ha fel fokusering för att gynna ett hållbart samhälle, att de har för stort fokus på 

konsumentköpkraften och ekonomisk vinst istället för miljön och kaffebönderna.  

 

I analysen beskrevs hur varumärkena är otydliga i sitt språk, att de använder uttryck och 

relativa tal som inte kan falsifieras. Tillsammans med SwedWatch negativa kritik kan det 

uppfattas som falska miljöbudskap, det vill säga greenwash. Becks teori som handlar om 
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ansvarsförskjutning gör misstankarna starkare, då varumärkena, enligt SwedWatch diskurs, 

lägger ansvaret på konsumenterna. Ansvarsförskjutningen kunde också misstänkas i 

varumärkenas NGO-partnerskap. Poret (2014) som menade att partnerskapen avleder 

misstankar om greenwash kan i den här studien ifrågasättas. Det är viktigt att vara kritisk mot 

även NGOs eftersom de inte alltid heller marknadsförs rättvist som SwedWatch rapporter 

hävdade om NGO: n Rainforest Alliance. Ett viktigt resultat som den här studien kan medföra 

är vikten av att tala klarspråk om hur företaget arbetar hållbart. Var konkret och beskriv exakt 

vad ni gör och överanvänd inte begreppet hållbar då det är så pass tolkningsbart. 

Tolkningsbara ord och siffror kan uppfattas som tecken på greenwash. Det finns ingen 

anledning att vara otydlig och icke-bevisbar om företaget faktiskt gör allt i sin makt för att 

agera etiskt och hållbart.  

 

Studien har visat hur viktigt det är med kritiska röster, både granskande NGOs som 

Greenwash och konsumenter som ställer krav. Teoriavsnittet ”företagsamhet och hållbarhet” 

handlade bland annat om att företag, intressenter och samhälle interagerar med varandra. Det 

syntes i att flera av varumärkenas och SwedWatch diskurser sammanföll och att det fanns 

gemensamma värderingar om hållbarhet i kaffeindustrin. Balmer och Greysers 𝐴𝐶2𝐼𝐷 test har 

omprövats i den här studien och visat sig vara ett användbart verktyg för företag att kunna 

identifiera och samordna sina olika identiteter. En viktig poäng är att även om den 

kommunicerade kommunikationen kan styras så gäller ändå klyschan ”ärlighet varar längst”. 

Ett företag som sysslar med greenwash kommer förr eller senare att bli synat och får 

förhoppningsvis länge dras med det dåliga ryktet.  

 

Det är troligt att det som framkommit i den här studien inte är unik för just kaffebranschen. 

Säkerligen framhävs positiv kritik när företag kommunicerar sin identitet och producerar 

hållbarhetsdiskurser där de själva ingår. De vill ju alla måla upp en positiv bild av sig själva, 

vilket kunde ses väldigt tydligt i genren storytelling, för att kunna sälja och växa. Medvetet 

eller omedvetet, företagens ideologier etablerar eller bibehåller ojämlika maktförhållanden 

precis som Fairclough menar. Företagen har trots allt ekonomiska intressen som de värnar om 

och utan ideologier som etablerar/bibehåller ojämlikheter kan det inte finnas storbolag. De är 

stora just för att de kunnat använda sig av billig arbetskraft, och sedan sälja kaffet med god 

vinstmarginal i västvärlden. De kritiska rösterna har rätt i att företagen kan göra mer, det kan 

vi alla, och att det beror på hur vi väljer att se kostnaderna. Vi är vana vid att köpa billigt 

kaffe och reagerar därför när priserna höjs eller förpackningarna minskas, men vad är 50 gram 
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mindre kaffe i förhållande till att du kanske valde att köpa en extra chokladkaka? Lyx som 

kaffebönderna i Brasilien eller Guatemala inte på långa vägar kan överväga. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Tillämpningen av Becks teorier tillsammans med teorier om företagsansvar är inget nytt. 

Däremot har den här studien bidragit med ett nytt fält inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen genom Balmer och Greysers 𝐴𝐶2𝐼𝐷 test, Poret studie om NGO-

partnerskap och Lischinskys självreferering. Det är en kombination som skulle vara intressant 

att tillämpa inom andra branschområden. Det skulle till exempel vara spännande att undersöka 

hur språket ser ut hos företag som blivit nominerade till det svenska greenwashpriset som 

utdelas av jordens vänner.  

 

Ett annat intressant forskningsområde skulle vara den trend som finns i att lyfta kvinnor först 

för att stärka samhällen. Det finns tankar om att för att få en ekonomi att växa krävs att de 

längst ner på botten lyfts först, vilket är kvinnorna. Trenden kan till exempel ses i alla 

genusdebatter som förs i Sverige men också projekt som till exempel filantropen Percy 

Barneviks ”hand in hand” som hjälper fattiga kvinnor att bli entreprenörer genom mikrolån. 

Som vi kunde se hos främst Zoégas har de satt upp specifika mål för att stärka kvinnornas 

roll. Med tanke på att Zoégas verkar ha anammat denna trend så vore det spännande att se hur 

olika företag lyfter fram kvinnor i hållbar fattigdomsbekämpning. 
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8 Bilaga - analysschema 

Steg 1: Övergripande innehållsanalys 

- Vilka teman är representativa för materialtypen?  

- Är det något som sticker ut? 

Steg 2: Text, analyseras på mening- och styckesnivå 

- Transitivitet 

o Vilka processer finns? Tillstånd, händelse eller handling? Materiell, 

verbal eller fysisk? 

o Vilka är deltagare?  

o Vilken kombination av deltagare/processer används? 

 

- Modalitet (Analyseras endast i varumärkenas texter) 

o Hur framställs påståenden? Objektiv eller subjektiv modalitet? 

 

Steg 3: Diskursiv praktik, analyseras på styckesnivå  

- Intertextualitet (Analyseras endast i varumärkenas texter) 

o Vilka element från tidigare texter/genres finns? 

o Finns det länkar, referat, citat och/eller källhänvisningar? Till vem 

och varför? (blir lite social praktik här) 

Steg 4: Social praktik, analyseras med grund av de tre tidigare stegen 

- Varumärke 

o Vilken nivå av ansvarstagande kan utläsas i texten? Vilka 

ansvarsdiskurser finns? (politiska subjekt)  

o Är det som skrivs trovärdigt – referera till transitivitet och modalitet, 

samt vilka olika genres och eventuella NGO:s/ policys som används 

för att skapa trovärdighet och modalitet 

o Vilka är varumärkenas kommunicerade identitet (communicated 

identity)?  

o Ideologi/värderingar? 

o Positiv/negativ kritik 

 

- SwedWatch rapporterna 

o Hur kan varumärkenas uppfattade identitet (concieved identity) 

förstås utifrån SwedWatch diskurser?  

o Ideologi/värderingar? 

o Positiv/negativ kritik 

o Vilka ansvarsdiskurser finns? (politiska subjekt etc.)  


