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1.1  Inledning 
I en värld som präglas av konsumtion har miljöfrågor aldrig varit så aktuella som de är 

idag. Vi står inför en global kris och detta kräver aktiv handling på både global och lokal 

nivå. Oavsett arena och plats, läggs hållbarhet fram som lösningen. Men hur är något 

hållbart? Det talas mycket om människors behov och vikten av att ta ansvar för att 

tillgodose dessa. Detta har även letat sig in i företagsvärlden och corporate social 

responsibillity (CSR) har blivit ett tydligt inslag. Det tycks i många fall väldigt öppet 

genomsyra hela verksamheter, oavsett vilken produkt eller tjänst företaget tillhandahåller.  

 

Nästan vad som helst kan idag betraktas som en ”grön” produkt och därmed framställas 

vara bättre eller rentutav ”bra” för miljön. Detta skapar en väldigt tydlig 

konkurrensmässig fördel och kan förklara varför allt fler företag väljer att anamma 

trenden. Vad som faktiskt kan betraktas som hållbart och inte, är emellertid extremt 

flexibelt. Detta blir väldigt tydligt när till och med drivmedel kan miljömärkas. 

 

När konsumtion sätts i relation med miljöpåverkan väcks onekligen en hel del frågor. 

Särskilt konsumtion av varor som tydligt har en direkt negativ inverkan på miljön. Därför 

ämnar jag i denna studie undersöka hur individen, det vill säga konsumenten, uppfattar 

kommunikation som illustrerar detta dilemma. Är det okej att via konsumtion belasta 

miljön, så länge produkten framställs som grön? Handlar det om en grön fasad eller når 

den konsumenten som genuint miljövänlig? Jag vill undersöka hur dessa gröna produkter 

och budskap tolkas. 

 
1.2.  Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är undersöka hur så kallad ”grön kommunikation” uppfattas av 

konsumenter. I avseende att illustrera problematiken kring denna företeelse på ett tydligt 

sätt, valdes i sammanhanget en relativt kontroversiell aktör ut; Preem. Utifrån detta 

formuleras frågeställningarna som följande: 
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• Hur blir Preems kommunikation meningsskapande för konsumenter av drivmedel, 

med utgångspunkt i hållbarhet? 

 

• På vilka sätt kan ”grön kommunikation” ha betydelse för konsumenter och deras 

egen konsumtion? 

 

1.3.  Avgränsningar 

Eftersom det den senaste tiden har skett förhållandevis stora intressanta och framgångar 

inom förnybara bränslen, speglas detta givetvis i kommunikation kring hållbarhet. 

Debatten är het och att ställa miljöfrågor och hållbarhet mot en i sammanhanget, 

kontroversiell aktör som Preem, ger därför studien en intressant karaktär. Att val av 

företag föll på just Preem berodde till stor del på grund av att de i min mening, utmärker 

sig genom stora satsningar inom hållbarhet inom dess marknad. Valet att låta ett företag 

vara representativt för det som ämnas undersökas, gjordes delvis på grund av 

tidsbegränsning men också då jag ej sökt att varken jämföra eller kvantifiera.  

Att undersöka diskursen hållbarhet och orsaksförhållanden blir inte aktuellt i denna 

studie, trots att det är en mycket intressant aspekt. Däremot kan begreppets förändringar 

över tid bli en aspekt intressant när materialet skall analyseras. Mitt fokus blir därmed 

kommunikationen och hur den tas emot, inte vilka konsekvenserna av 

hållbarhetsdiskursen eventuellt skulle kunna bli. 

 

1.4.  Disposition 

Inledningsvis ges en kort bakgrund till val av uppsatsämne. För att ge läsaren en 

övergripande bild om det företag som förekommer i denna studie följer därför med en 

beskrivande del med en kort reflektion kan ses ligga till grund inför analysen. Under 

avsnittet om tidigare forskning presenteras tidigare studier inom domänen för CSR och 

hållbarhet och argumenterar även för vikten av att betrakta publikstudier som högst 

relevanta. För att i följande avsnitt sätta en teoretisk ram för studien, presenteras först 

dem som är av högsta vikt, det vill säga konsumenterna, deras behov och vad som kan 

tänkas motivera dem. Vidare poängteras dagens samhälle, i vilka konsumenterna verkar i 

och hur begreppet hållbarhet kommit att genomsyra den. Här förklaras också begreppet 
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mer ingående, vilket är av vikt för läsaren och förståelsen för uppsatsen. Framställningar 

av miljö och natur i media blir också en viktig aspekt och hur detta kan tänkas vara av 

betydelse för hur människor. 

I metod och val av material förs resonemang kring vad som kan tänkas vara till fördel för 

studien, empirin och utifrån vilka premisser detta har genomförts under.  

Utifrån teori, vald metod samt empiri följer sedan analysen. Därefter förs diskussion och 

slutsatser presenteras tillsammans med eventuella åtgärdsförslag för framtida studier. 

 

1.4.1.   Förtydligande av begrepp 

Hållbarhet – ett begrepp som saknar officiell definition men ofta innefattar långsiktigt 

arbete gällande miljöfrågor, naturtillgångar och resursfördelning, vilka är av relevans för 

både företag, myndigheter, organisationer och individers agerande. Vidare beskrivning 

ges i kap. 4.3. 

 

Corporate Social Responsibility – (CSR) en slags företagsstrategi som ofta har ett stort 

fokus på hållbarhet vilket kan ses igenom hela verksamheter men också i 

marknadsföring. CSR behandlar dock inte enbart miljöfrågor utan kan också innefatta 

ansvarstagande inom andra arenor. Vidare beskrivning ges i kap. 4.4.  

 

Grön kommunikation –  Kommunikation, det vill säga reklam och annan 

marknadsföring, som tydligt anspelar på miljö och natur i sitt utförande. Vidare 

beskrivning ges i kap. 4.5.  

 

2. Bakgrund  
Här beskrivs Preem som företag. Här presenteras även företagets satsningar inom 

hållbarhet, vilka finns tillgängliga för allmänheten på företagets hemsida.  

Detta avslutas med en mindre omfattande reflekterande del som kan ses som en typ av 

föranalys. Vidare resonemang förs i analysen.  
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2.1.  Om företaget Preem 

År 1996 bildades företaget Preem genom en sammanslagning och uppköp. 530 stationer 

som tidigare var OK-Petroleum blev nu Preem och samtidigt u Texacostationer, blev nu 

orangea. Samtidigt förnyades företagets image och det var även då som den gröna 

björnen fick representera företaget. Med två egna raffinaderier i Göteborg och Lysekil, 

utnämner Preem sig själva till Sveriges största producent av drivmedel år 2001. 

Anläggningarna anses vara bland de mest moderna och miljöeffektiva i hela Europa1 

 

Preems vision är enligt dess årsredovisning(2016) att vara ledande inom omställningen 

mot ett hållbart samhälle och under dess verksamma år har en mängd olika satsningar 

gjorts. De var till exempel de första i Sverige att producera svavelfri bensin och lanserade 

senare Preem Evolution Diesel; ett drivmedel utblandat med vad de själva kallar ”vårt 

gröna guld”, som i detta fall är tallolja. Denna kom år 2016 även att bli Svanen-märkt då 

talloljan nu utgjorde 50 % av drivmedlet2. De säger sig även ta tydlig ställning mot att 

använda sig av palmolja i framställningen av sina drivmedel3 och beskriver vidare hur 

”jakten på framtidens drivmedel” pågår, med fokus på just förnybara råvaror4. Preem 

beskriver också i sin årsredovisning(2017) att en allmän miljöpolicy har inrättats som 

behandlar säkerhet, hälsa och miljö för arbetet på och kring raffinaderierna. 

 

”Hållbart på stationen” är en satsning som blir mycket tydlig i deras kommunikation 

gentemot konsumenter. På de bemannade stationerna har maten uteslutande Fairtrade- 

eller KRAV-märkning och det ekologiska temat är genomgående5. Detta har vidare 

kommunicerats genom en hel del reklamfilmer i TV, som genomgående har ett väldigt 

”grönt” tema oavsett om det inte handlar livsmedel6  

 

 

 
                                                             
1 http://preem.se/om-preem/om-oss/preems-historia/ 
2 http://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/evolution-drivmedel/framtiden---var-viktigaste-
marknad/framtidens-bensin/  
3 https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/fornybara-ravaror/hvo-utan-palmolja-och-pfad/  
4 http://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/fornybara-ravaror/  
5 http://www.preem.se/privat/i-butiken/hallbarhet/ 
6 https://www.youtube.com/channel/UCdpjJxWCRCaTwwGi6o9NiZg/videos 
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2.2.  Reflektioner 

Preem presenterar sin vision med stora ord och manar om fina framtidsutsikter där ansvar 

färgar alla aktiviteter. Ribban sätta högt och jag som konsument blir nyfiken på resten. 

Med stora förväntningarna och förvåning möts jag i Preems reklamfilmer av svensk 

kycklingkorv och ekologiska varor, och frågar mig själv; Är det med dessa varor som 

Preem säger sig arbeta med hållbarhet? 

 

3. Tidigare studier 
3.1. Ett utökat intresse för publiken 

År 1976 i ”The ´unity´ of current affairs televison” studerar Hall tillsammans med 

Connell och Curti ett debattprogram i brittisk television och vidare hur och vad detta 

förmedlar till publiken. Författarna motsäger sig här tidigare studier som hävdar att 

kommunikation, som i detta fall är TV, inte formar samhället utan snarare speglar 

verkligheten. Hall, Connell och Curti argumenterar istället för att TV inte bara visar en 

typ av oberoende verklighet, utan erbjuder flera olika alternativ varav en är mer 

prioriterad, vilken Hall några år tidigare nämnt som ”the prefered meaning”(1973). 

Genom att studera hur och vilka som kom till tals i materialet kunde författarna också se 

hur formen för kommunikationen påverkade upphovet av betydelsen hos tittarna av 

programmet. 

 

Med nyhetsreportage som exempel, observerar också studien hur händelser i TV tycks 

knytas ihop på ett lite konstlat sätt. Trots att förloppet inte är avslutat måste säcken på 

något vis knytas ihop mot slutet av ett inslag, och detta på grund av att tittarna kan ses ha 

vissa förväntningar som baseras på erfarenheter inom dess kultur och samhälle. Publiken, 

kunde därför betraktas vara lika aktiva i upprätthållandet av idéer och tankar i ett 

samhälle, som de som producerar innehållet i TV-rutan. Produktion och reception 

betraktas därför vara tydligt relaterade till varandra. Att simplifiera överföringen och 

meningsskapandet med en linjär modell med sändare och mottagare blir därmed uteslutet.   

 

Van Gorp & Van der Goot(2010) lutar sig mot Halls ”prefered meaning” i sin kvalitativa 

publikstudie där de tittar på hur kommunikation med budskap kring hållbarhet inom 
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lantbruk, uppfattas. I studien appliceras framing-teori och utgår därmed från att ”frames” 

behandlar idéer som redan är närvarande i kulturen. Mottagarna skall alltså utifrån detta 

redan vara bekanta med budskapet och studien har därför ett tydligt uttryckt 

konstruktivistiskt perspektiv.  

 

Efter att ha identifierat en typ av frame i varje text, representerade var och en av texterna 

ett slags ”paket” av frames. I fokusgrupper presenterades sedan texterna och de utvalda 

paketen, för att på så sätt simplifiera ämnet och initiera diskussion. Vid slutet av 

fokusgrupperna ombads respondenterna att poängsätta varje frame för dess nivå av 

övertygande karaktär. Som slutsats kunde viss kommunikation med vissa frames, därför 

hävdas vara mer eller mindre övertygande, beroende på hur och vad som uttrycktes i 

texten. 

 

3.2. Publikens relevans inom CSR 

På senare år har studier kring CSR förekommit allt mer men då främst inom ämnet 

företagsekonomi. Med förhoppningar om ökad vinst, blir det relevant för företag att till 

exempel kartlägga hållbarhetsarbete för att vidare se hur tillit upprätthålls genom 

kommunikationen7 och därmed blir ovan nämnda intressant att studera. Fenomenet CSR, 

arbeten och studier kring detta, är med andra ord av stort intresse för företag.  

 

Trots att CSR i grund och botten handlar om hur konsumenter uppfattar företag, blir det 

lätt att konstatera att det läggs det avsevärt mindre intresse vid mottagarsidan. Detta 

kanske inte är så konstigt, menar Bonnedahl(2015) och hänvisar till att den ekonomiska 

politiken gynnas av att människor konsumerar mer. Om de aktiviteter som samlas under 

CSR kan bidra till ökat värde för konsumenter, vilket i sin tur resulterar i högre 

konsumtion, är detta något som är av intresse för företag och därmed företagsekonomi. 

Att CSR hittills tycks vara begränsat till just företagsekonomi kan också bero på en viss 

skepsis kring receptionsstudier, då dessa tillhör en relativt ny form inom publikstudier. 

Jensen & Rosengren(2016) diskuterar detta och lägger fram argument kring varför 

publikstudier bör betraktas vara av stor vikt för forskningstradition. Ifrågasättandet av 

                                                             
7	Se Alveborg(2016) för vidare inblick. 
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publikstudiers möjlighet till replikation är förvisso väsentlig, men vid till exempel en 

diskursanalys som söker att se förändring över tid, kan receptionsstudier från tidigare år 

vara till stor hjälp. Medier finns visserligen tillgängliga i detta syfte, men att fråga 

respondenter hur de tänkte och pratade kring ett visst ämne för 10 år sedan, skulle bli 

problematiskt. Därför menar Jensen & Rosengren kan receptionsstudier vara av stor vikt 

när broar ska byggas över olika forskningstraditioner. 

 

Att inte enbart begränsa studier inom CSR till företagsekonomi, utan att istället bygga 

broar över hela arenan för CSR är också högst relevant. Den praktiska tillämpningen är 

givetvis en viktig del, men att arbetet med CSR faktiskt kommuniceras ut är minst lika 

viktig, menar Tench, Sun & Jones(2014:5-8). De menar att fältet för CSR måste vidgas 

till att involvera kommunikation för hur företagen faktiskt gör, då arbetet annars riskerar 

att gå förbi obemärkt resurser slösas i onödan. Det är med andra ord ingen idé för företag 

att involvera sig i CSR om de misslyckas med att kommunicera ut hur de arbetar med det. 

Detta resonemang kan Cho & Kim(2011) ses ha byggt vidare på i sin publikstudie där de 

menar att CSR kan ses bidra till en så kallad ”halo effect”, det vill säga som ett slags 

skydd. Författarna skapade en nyhetsartikel där ett fiktivt lokalt företag ställdes inför en 

kris. I två olika utföranden gav de respondenterna i ena, information om detta företags 

aktiviteter inom CSR, medan den andra enbart fick information om krisen. Utförandet där 

CSR-aktiviteterna ej redovisades för respondenterna, visade tydligt att dessa var mer 

benägna att eventuellt agera mot företaget med till exempel bojkott eller liknande. De 

grupper som fick ta del av både artikel och företagets CSR-aktiviteter visade istället prov 

på större överseende med företagets kris och visade färre tecken på att agera.  

 

Därmed kunde Cho & Kim forma sin teori om hur CSR kan skapa en så kallad ”halo 

effect” som upprätthåller en slags balans där konsumenters och andra aktörers bild av 

företag förblir etiskt. CSR kan därför betraktas balansera upp tillfällig obalans, till 

exempel då en kris inträffar för företaget. Tidigare aktiviteter inom CSR kan alltså bidra 

till återhämtning från dålig publicitet och på så sätt bli en del av issue management. 
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4. Teoretisk ram 
Nedan följer de teorier som beskrivning av de teorier och fenomen som anses vara 

relevanta för uppsatsen undersökning. 

 

Ledord av vikt: Behov, kognitiv dissonans, högkonsekvensrisker, hållbarhet, sociala 

konstruktioner, grön marknadsföring samt CSR.  

 

4.1. Receptionsteori 

Som tidigare nämnt(se Tidigare forskning) är Stuart Hall ett bekant namn inom 

publikforskning och anses av många, har haft ett stort inflytande för den relativt nya 

grenen inom forskning. Med modellen encoding/decoding(1973) menar Hall att 

meningsskapandet hos publiken sker i en process i flera steg. Överföringen skall därmed 

ej betraktas som en till synes enkel och linjär process där budskap direkt når mottagaren, 

utan sker istället tillsammans med mottagaren i en cirkulär process. Produktion och 

reception betraktas utifrån det ha en tydlig relation(se bilaga 5 för komplett modell). 

Receptionsforskningen talar alltså för att publiken och dess reception är minst lika 

värdefull och värd att studeras. 

 

Halls modell inkluderar den tidigare nämnda ”prefered meaning” som kan ses 

reproducera den dominerande ideologi som finns i samhället och detta påverkar hur 

budskap blir utformande. Eriksson & Östman(2010) refererar till begreppet som 

”gynnande innebörd”. När ett budskap utformas genom detta hänvisar Hall detta till 

”encoding” då dessa alltså formas med en ”gynnande innebörd”. När mottagarna tar emot 

budskapet sker en så kallad ”decoding” och på så sätt kan publiken ses styras till en viss 

tolkning. Utifrån denna teori kan alltså rådande samhällsordning gynnas, då denna 

reproduceras och präglar budskapet, vilka förstås och accepteras av publiken. 

Förändringar och alternativa tolkningar kan därmed riskera att försummas. 

 

Meningsskapandet beskrivs alltså ha en cirkulär bana av reproduktion av idéer. Eftersom 

Hall menar att meningsskapandet är en process påpekar han också att det därmed inte kan 

kommuniceras i en ”rå” eller neutral form, fri från påverkan av andra faktorer. 
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4.2. Risker 

Ju mer samhället utvecklas, desto fler risker ställs vi inför. I och med globalisering och 

miljöförstöring står framtiden öppen på ett helt annat sätt än tidigare. Giddens(2009) 

menar att detta illustrerar hur framtiden kan sägas ha ”kolonialiserats”. Människor i 

modern tid kan alltså anses ha övergett sin tro på ”ödet” och fokuserar idag mer på hur 

hen kan komma att påverka, motverka och ta kontroll över det som tidigare ansågs vara 

”ödet”. Vi är inte länge styrda av ödet och våra handlingar påverkar därmed framtiden. 

Det är just denna öppenhet som visar på hur framtiden kan sägas ha kolonialiserats och 

hur nya riskmiljöer dykt upp som en följd. Detta innebär alltså ett större fokus på risker 

och ett ökat behov av att rutinsera och planera inför att dessa uppstår(ibid. s. 136). 

Riskbedömning blir därmed vanligt förekommande i det moderna samhället.  

 

4.2.1. Högkonsekvensrisker 

Samhällen idag är uppbyggda på olika system som alla genomsyrar vardagen, vare sig en 

väljer att aktivt delta eller ej. Exempel på dessa abstrakta system kan vara vägar, tåg, 

bussar, livsmedelsindustrin eller myndigheter och bygger gemensamt på tillit. För 

vardagen skall fungera måste människor förutsättas att dessa system upprätthålls och 

fungerar korrekt. Konsekvenserna för dessa system kan därför bli förödande vid en 

eventuell kollaps och detta anser Giddens vara en av vår tids ”mörka sidor” refererar till 

dem som högkonsekvensrisker. Dessa har ofta en mycket specifik karaktär: Ju större 

katastrofer dessa risker skulle kunna innebära, desto mindre verkliga upplevs dem. Om de 

mot förmodan skulle bli verklighet, skulle vi ändå anses vara lamslagna i ageranden för 

att motarbeta dessa(ibid. s. 147-148). I och med detta argumenterar Giddens för att 

högkonsekvensrisker ofta kan bära distinkta drag av fatalistism. 

 

Teorin om fatalism menar på att händelserna måste få ha sin gång och därmed förlitar vi 

oss ofta på ödet(ibid. s. 158) Ett tydligt exempel på en sådan högkonsekvensrisk kan till 

exempel vara växthuseffekten. Eftersom konsekvenserna av en framtidsbild som denna är 

så pass omfattande blir det praktiskt taget omöjligt att göra en exakt riskbedömning(ibid. 

s. 165). Mycket på grund av problemets komplexitet och hur många komponenter som 

faktiskt är inblandade i frågan. Även om människor aktivt väljer att ta avstånd från en 
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aktivitet som tydligt kan ses bidra till växthuseffekten, är det ofrånkomligt att många av 

de abstrakta system som genomsyrar våra liv, ändå kan ses påverka växthuseffekten i det 

långa loppet. Vissa aktiviteter kan individer givetvis undvika, men i moderna tid blir det 

svårt att ta avstånd från alla de system samhället bygger på och vi tar för givet. Riskerna 

blir där med ett faktum, vare sig en vill eller ej. Inställningen om att ”allt ordnar sig” blir 

absolut nödvändig då vi annars inte skulle kunna fortsätta vår vardag. 

  

Det blir näst intill omöjligt att avskriva fatalism som en möjlig reaktion, då vi i dagens 

riskkultur ständigt kommer i kontakt med högkonsekvensrisker. Med ny teknik och nya 

riskfaktorer som modern tid och ekonomi har medfört, har uppkomsten av 

högkonsekvensrisker blivit ett ofrånkomligt inslag. Riskklimat är i ständig rörelse och 

utvecklas därför också i samma takt. Att tänka i olika typer av risker är enligt Giddens ett 

sätt att försöka stabilisera framtiden och när riskerna upplevs som för stora får 

fatalismens tankar stå som alternativ. 

 

4.3. Hållbarhet 

Hållbar utveckling är i dagens samhälle, i likhet med begrepp som till exempel demokrati 

och rättvisa, ett extremt omtalat och komplext begrepp. Personlig tolkning och egna 

uppfattningar är därför mycket vanligt förekommande i dess sammanhang(Olsson 

2005:81). Hållbar utveckling bör betraktas som verktyg med stor förändringskraft och 

dess flyktiga karaktär bör anses vara både dess styrka och svaghet. 

 

Förenta Nationerna sägs ofta vara pionjärerna för hållbar utveckling. Tidigare hade fred 

varit dess huvudsakliga fråga men 60-talet kom att bli starten för ett decennium av 

utveckling. Efter en rad konferenser och sammankomster fastställde FN att miljöfrågan 

nu måste angripas globalt och krisen konstaterades vara ett faktum i både i- och u-länder. 

En grundpremiss genom hela arbetet var att inte låta miljö och ekonomisk tillväxt 

motsätta sig varandra, utan istället vara tätt sammanlänkade då det ena inte fungerar utan 

det andra(ibid. s. 46-51).  
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Med en tillbakablick i historien, beskriver Ohlsson hur FN visat sig haft stor betydelse för 

hållbarhetsbegreppets utbredning och hur epitet därifrån, har letat sig in i olika arenor. 

Han konstaterar också hur begreppet idag har blivit en allmängiltig tillämpning i 

diskussioner kring ekonomi, ekologi och sociala områden, men trots framgångar har vissa 

problem också uppstått. Trots årtionden av arbete saknas en klart uttalad definition av 

hållbarhet och eftersom realiserandet av FNs beslut bygger på rekommendationer och 

frivillighet. Det har därmed visat sig svårt att gå från ord till handling(ibid. s. 55-56).  

 

Brundtland-rapporten anses historiskt sett vara ett dokument av stor vikt i FNs arbete 

kring hållbarhet och kan beskrivas som en översikt av dagsläget gällande miljö och 

utveckling. Rapporten skall ej betraktas som en förutsägelse om framtiden, utan som en 

utfärdad varning med hög relevans för både vår egen och kommande 

generationer(Hägerhäll 1989:15). Människors behov pekas ut som ett av två 

nyckelbegrepp i rapporten och hållbar utveckling definieras ännu en gång: det skall 

tillfredsställa människors förväntningar och behov idag utan att äventyra kommande 

generationer och befästs som följande i rapporten;  

”- begreppet ”behov”, särskilt de grundläggande behoven hos världens fattiga, som 

måste ges allra högsta prioritet; och 

- tanken att teknologinivå och samhällsorganisation utgör begränsningar av miljöns 

möjligheter att tillfredsställa nuvarande och kommande behov”(ibid. s. 57). 

  

Rapporten presenterar sex prioriterade områden; att angripa orsakerna, att ta itu med 

effekterna av dessa, att utvärdera de globala riskerna, att göra väl underbyggda val, följa 

lagstiftningen och sist men inte minst, att investera i ”vår” framtid(ibid. s. 35-36). Det 

framgår alltså tydligt att rapporten betonar både den ekonomiska och den ekologiska 

aspekten och hur tätt sammanvävda de är. De fastställs också att ekonomin och hur 

resurser har fördelats länder emellan, ligger till grund för de så kallade symptom som 

miljöförstöringen svarar för. I många fall riskerar skadorna att bli så omfattande att de 

beskrivs som irreparabla(ibid. s. 42).  
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4.3.1.  Hållbarhet under lupp 

När Olsson(2005) reflekterar ring hållbarhet menar han att det är lätt att resonemang och 

aktiviteter endast tenderar att utgå från människans behov och därmed åsidosätter miljöns 

behov. Han nämner också hur arbetet mot en hållbar utveckling ofta tycks kräva någon 

typ av uppoffring och att någon eller något kan tyckas dra det kortaste strået i form av en 

ekonomisk, ekologisk eller social konsekvens. FN menar dock att hållbar utveckling inte 

kan eller bör reduceras och om detta ändå skulle göras, kunde dessa aktiviteter i värsta 

fall motverka en hållbar utveckling. 

 

Ett annat problem med begreppet kan illustreras med det gamla uttrycket ”ju fler kockar 

desto sämre soppa”. Då domänen hela tiden vidgas och tränger djupare in i politik, 

företag och i individers liv, menar Ohlsson att det finns tydliga risker för att särdrag och 

tolkningar av hållbarhetsarbetet utvecklas. I och med att det även saknas en tydlig 

definition av hållbarhet, vad som ryms respektive inte ryms inom begreppet, kan problem 

definieras hur som helst och likaså lösningar. 

 

4.4.  Corporate Social Responsibility 

Inom företagsvärlden idag är Corporate Social Responsibility (CSR), ett begrepp som blir 

allt mer förekommande och syftar till att samla de aktiviteter där företag söker att ta olika 

typer av ansvar. Vilka aktiviteter och hur företag anammar detta har sett olika ut genom 

tiderna och detta kan dels på grund av att definitionen ständigt ändra över tid, men också 

då det handlar om tolkning. För att enkelt sätt sammanfatta vilka områden begreppet ofta 

hänvisar till, beskriver Cornelissen(2011) en så kallad ”tripple bottom line” vilken 

innefattar kategorierna; people, planet and profit. Vilka aktiviteter det kan handla om är 

dock upp till företag och hur dem tolkar sitt ansvar.  

 

Det har gjort åtskilliga försök att försöka definiera begreppet, bland annat av Europeiska 

kommissionen, som år 2011 definierade CSR som ”företagens ansvar för den egna 

verksamhetens konsekvenser för samhället” som vidare skall innefatta ”miljötänkande, 

etik, respekt för mänskliga rättigheter och ett konsumentperspektiv genomsyrar företagets 
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verksamhet och kärnstrategi”. Men det skall tilläggas att detta är något som företagen 

”bör” göra. Det är alltså inte frågan om lagstadgade aktiviteter utan om frivilliga sådana.   

 

4.4.1  Kritik mot CSR 

Det finns dock som menar att företag inte alls skall syssla med ansvar, utan endast verka 

inom de lagar som finns inom respektive verksamt land. En av dem är Milton 

Friedman(2002) som tycker sig se hur CSR motsäger sig den frihet som skall genomsyra 

samhället. Vidare menar han att ett företag tar tillräckligt mycket ansvar i samhälle, 

genom att vara lönsamma och undvika att begå bedrägeri eller lagbrott(ibid. s. 133). Jag 

tolkar därmed Friedmans tes som att det är helt acceptabelt för företag att genom till 

exempel marknadsföring, verka i gråzoner, så länge de håller sig inom lagen. 

 

Med insikten om att företag ofta är vinstdrivande med en tydlig motivation, är det inte 

helt främmande att konsumenter kan betrakta CSR som ett marknadsföringsverktyg. 

Falck och Heblich(2007) hävdar dock att CSR skulle kunna användas på ”rätt sätt” men 

att det i så måste det i så fall måste få genomslag i hela samhället. Om CSR skall kunna 

betraktas ha ett gott syfte, måste det först vara talan om en norm som genomsyrar hela 

samhället på ett strukturellt och strategiskt plan. Blowfield & Frynas(2005) har även dem 

uppmärksammat den utbredda misstron kring begreppet och huruvida det kan betraktas 

som en fasad för att flytta fokus från ursprungliga problem. De säger sig se hur begreppet 

har blivit ett fält av passionerade svar och allt för många obesvarade och komplexa 

frågor. Grunden till problemet enligt författarna, är det faktum att företag idag betraktas 

som en homogen grupp. Att arbeta med CSR behöver nödvändigtvis inte vara en fasad, 

men det uppstår problem då begreppet inte tar tillräckligt mycket hänsyn till att företag 

ser olika ut. Många faktorer spelar in och när man med goda intentioner försöka applicera 

en färdig mall eller ram, kan detta snarare utgöra ett stort hinder. 

 

4.5.  Miljö i media och dess konstruerande funktion 

När miljö och natur framställs i media, menar Hansen(2010) att det många gånger är 

resultat av avsiktlig kommunikation och tycker sig även se att det oftare är viktigare att 

påverka än att få mottagaren att förstå de bakomliggande problemen gällande miljöfrågor. 
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Då ”naturen” och dess mening är oerhört komplex och har alltid representerat något, har 

betydelsen också ändrats över tid och därmed framställts på olika sätt genom 

historien(ibid. s. 135). Ända sedan 1900-talet kan det observeras hur naturen har 

porträtterats inom reklam och hur man anspelat på vad som betraktas som 

”naturligt”(ibid. s. 157). Hansen hänvisar till åtskilliga studier som exemplifierar detta 

och återkommande mönster har uppmärksammats. Resultaten har givetvis skiftat 

beroende på vilket år studien genomförts, samt vilket medium som granskats men med 

det är lätt att observera miljö och natur som ett ständigt återkommande tema inom media 

i stort och inte minst i marknadsföring.  

 

Hansen understryker att det blir viktigt att uppmärksamma mediers konstruerande 

funktion och menar att inlärning inte sällan sker via direkt erfarenhet, utan genom en 

symbolisk verklighet, till exempel medier. Dessa kan alltså ses spela en central roll i att 

forma tankar och uppfattningar kring de företeelser eller fenomen som kommuniceras, till 

exempel miljöfrågor. Därför blir teorin om sociala konstruktioner en viktig aspekt, när 

Hansen tittar på hur miljö framställs i media. Utifrån denna teori uppstår inte sociala 

problem från tomma intet och bör därför heller inte studeras isolerat. Det centrala för 

konstruktivismen inom sociologi är att olika typer av problem blir betraktade som just 

problem genom kommunikation. Hur vi pratar om företeelser kan alltså förklara hur 

dessa formas. Givetvis existerar vissa problem utan att de nödvändigtvis behöver 

betraktas som socialt konstruerade till exempel jordbävning och översvämningar, som 

sker bortom mänsklig kontroll. Agendan sätts dock i vilken publicitet dessa får, vilken 

känsla som förknippas med den samt vilken prioritering problemet tillskrivs(ibid. s.13-

18). Hur allmänheten ser på naturen, miljö och de eventuella utmaningar dessa står inför, 

blir utifrån denna teori, starkt påverkade av det som kommuniceras i till exempel reklam 

och annan marknadsföring. Vår samtida uppsjön av så kallad grön kommunikation, kan 

därmed betraktas som delaktiga när uppfattningar och tankar om miljö bildas. 

 

4.5.1.  Grön marknadsföring 

Goldman och Papson(1996) säger sig se hur marknadsföring reagerar på rådande kriser. I 

och med dagens ökade intresse och debatt kring klimatfrågan säger dem sig se hur 
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marknadsföring svarar med en så kallad ”grön trend”; Kommunikation som använder 

gröna attribut i sina budskap. Likande reaktion skedde efter under 1950-talet, då företag 

hitintills visat upp en tydlig industrialiserad bild av sig själva gentemot allmänheten, där 

fabriker och maskiner indikerade tillväxt och välfärd för samhället. Under 1970-talet fick 

miljöfrågan fick allt större uppmärksamhet och konsumtion var inte längre lösningen, 

utan snarare boven. Företag kunde nu ses försöka överge den gamla bilden och istället 

framställa sig själva miljövänliga och i position att ta hand om naturen(Hansen 

2010:141). För företag som inte reagerade och tog frågan på allvar, kunde 

konsekvenserna bli mycket kostsamma. Samma sak gäller än idag, då miljöfrågan är 

högst aktuell. 

 

Goldman och Papson(1996) tycker sig se hur företag idag föreslår en mer ”medveten 

konsumtion” som kan tjäna både som en lösning på rådande kris, det vill säga miljöhotet, 

men samtidigt erbjuda företag en potentiell vinstmöjlighet. Den gröna marknadsföringen 

legitimerar alltså en ny och bättre sorts konsumtion. Den uppmanar alltså konsumtion för 

att i bästa fall rädda, eller åtminstone hjälpa miljön, men utan att kompromissa med 

konsumentens behov och begär. Detta resonemang föreslår alltså att de problem som 

konsumtion orsakar kan lösas genom ytterligare konsumtion, men då av grönare 

produkter. 

 

Produkter som laddas med ord som eco-friendly, klimat-neutrala, all natural eller andra 

gröna attribut, utförs i hopp om att utmärka sig bland andra konkurrerande varor. Det 

gröna i en produkt kan betraktas som en så kallad USP inom marknadsföring, vilken är en 

förkortning av engelskans ”unique selling proposition”(Hansen 2010:141). Det ”gröna” 

kan alltså stärka och öka ett företags andel inom dess marknad, men också att positionera 

företag som miljömedvetna aktörer med stort socialt ansvarstagande. Goldman & Papson 

tycker sig tydligt se hur dessa gröna produkter och dess marknadsföring har ett 

huvudsakligt syfte och det är att legitimera och upprätthålla den samtida livsstilen, som 

präglas av konsumtion(1996:210-214). 
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4.5.2.  Greenwashing 

Den gröna trenden kan ibland närma sig extrema nivåer flexibilitet, när det kommer till 

vilka produkter eller vad som hävdas kring dem. När kritik riktas mot avsändaren och 

trovärdigheten ifrågasättas starkt, brukar företeelsen ibland benämnas som 

”greenwashing”. Begreppet sägs ha myntats av miljöaktivisten Jay Westerveld år 1986, 

då han kommenterade en hotellkedja som hävdade att orsaken till att de bad gäster 

använda färre handdukar, var för att de önskade belasta miljön mindre. Enligt Westerveld 

var tydligt att det enbart rörde sig om en förhoppning att öka vinsten(N.Y Times, 2010). 

Greenwashing hänvisar alltså till hur aktiviteter, produkter eller hela verksamheter, vilka 

uppenbart inte är bra för miljön eller bidrar till en bättre sådan, ändå laddas med ”gröna” 

attribut och tydligt trycker på miljöaspekten.  

 

Dagen konsumenter kan också ses ställa sig kritiska till den gröna trenden och faktiska 

ageranden för att motverka kan observeras. Med stöd från University of Oregon school of 

Journalism and Communication, drivs sidan ”Greenwashingindex” där fenomenet belyses 

och förklaras. Konsumenterna uppmanas att själva anmäla reklam som de anser falla 

inom ramen för greenwashing(greenwashingindex, 2017). 

 

4.6.  Konsumentbeteende 

En lekman eller konsument kan anse reklam ”får oss att köpa” eller att marknadsföringen 

tycks ”skapa behov”. Evans, Jamal och Foxall(2008) skriver i sin bok om praktisk 

marknadsföring att reklam och kommunikation snarare uppmuntrar en önskan av en viss 

produkt, genom att köpet av produkten talar till ett latent behov. Vidare redogör dem för 

hur den klassiska marknadsföringen ser till att kundens behov först fastställas, sedan 

lägga fokus på produktens fördelar, för att på så sätt försöka möta dessa. Däremot är det 

noga med att påpeka hur behovet med fördel inte skall mötas helt och hållet utan helst 

vara en kompromiss som möter både organisatoriska mål och kundens behov(ibid. s. 14). 
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Författarna förklarar också hur människans behov kan anse drivas av motivation och 

denna motivation kan översättas till ”vårt beteende”. Det optimala är en slags jämnvikt 

som kan kallas homeostas (se figur 1.0.) och motiven bakom vad som driver oss kan 

variera. Det kan röra sig om drivkrafter för överlevnad, så som vatten, mat och annat, 

eller drivkrafterna som till exempel uppskattning, att människan är ”ett med sig själv” 

och hens samspel i grupper. Dessa kan benämnas som biogena respektive psykogena. 

Trots att dessa drivkrafter kan variera mellan individer, beroende på tidpunkt i livet samt 

sociala och kulturella skillnader, har alla människor samma behovsstruktur. Man kan 

också tala om hur motivation kan vara positiv – närmande eller negativ – undvikande. 

Den positiva motivationen gör att människor söker sig till välbehag, positiva situationer 

och sinnestillstånd, stöd och acceptans(ibid. s.16-18). Den negativa motivationen, som 

driver människor att fly och undvika de problem och känslor som tar fram obehaget. 

Dessa kan ses bygga på en mycket känd teori som blir relevant i sammanhanget;  

 

4.6.1.  Kognitiv dissonans 

Om den så kallade homeostasen rubbas och det eventuellt kan vara tal om överslag till 

deprivation, förklarar teorin om kognitiv dissonans vägen tillbaka till balans. Leon 

Festinger som myntade begreppet menar att detta är detta är en slags psykologisk 

spänning som står till följd av att en individ upplever en typ av dissonans. Dessa uppstår 

när olika kognitioner eller känslor går emot varandra eller inte passar ihop. Kognitionerna 

har benämner Festinger som ”element” och kan förklaras som olika typer av kunskap 

eller ”det som vi vet om något”. Det kan röra sig om individens egna eller andras 

förväntningar, kulturella angelägenheter, ny kunskap eller gamla erfarenheter(Festinger 

Figur 1.0 Baserad på modell från Evans, Jamal, Foxall (2008) 
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1957:9-12). Olika element har olika vikt för olika personer och vilka som är av störst vikt 

är högst individuellt. Ju större vikt ett element har, desto mer kan dissonansen ses 

öka(ibid. s.17-18). Teorin menar alltså att när dissonans uppstår söker individen att ta sig 

förbi obehaget och detta kan göras på lite olika sätt. För enkelheten skull kan vi utgå från 

handlingen att konsumera bensin; 

 

I och med konsumtion av drivmedel är det svårt att kringgå faktum att en konsekvens av 

konsumtionen blir koldioxidutsläpp. Behovet av varan och vetskapen av miljöpåverkan är 

två element som därför skapar dissonans. För att minska detta skulle konsumenten kunna 

sluta köra bil och ta bussen istället och detta skulle alltså minska dissonansen. Hen skulle 

också kunna hävda att bilar inte alls släpper ut så mycket koldioxid som det vedertaget 

sägs. Hen kan också välja att fokusera på andra risker så som ett potentiellt kärnvapen-  

 

 

krig och i jämförelse med det är ju lite koldioxidutsläpp inte så farligt. Hen kan slutligen 

även söka stöd hos andra människor eller i studier som visar på något annat. Dessa 

strategier summeras i figur 1.1. och exemplifierar sätt att hantera kognitiv dissonans. 

 

Beroende på vilka grunder och vem individen ifråga är menar Festinger, att vissa 

strategier mer troliga än andra. I vissa fall är det lättare att ändra på det egna beteendet än 

på hela den sociala situationen eller omgivningen där beteendet uppstår. I andra fall kan 

nya ”element” agera som en typ av förklaring som minskar dissonansen. I exemplet med 

konsumtion av bensin skulle det tredje elementet vara tanken om att det inte är själva 

konsumenten som smutsar ner, utan det är livsstilen. När det elementet är applicerat 

Figur 1.1 Baserad på modell från Evans, Jamal, Foxall (2008) 
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kolliderar inte de två ursprungliga med varandra; ”konsumtion” och ”koldioxidutsläpp”, 

och dissonansen minskar(ibid. s. 23). 

 

Författarna Evans, Jamal och Foxall(2008) påpekar i sin bok Konsumentbeteende att 

kognitiv dissonans inte är samma som missnöje. Missnöje kan förvisso vara orsaken till 

dissonans, men även i ett köp där kunden varit nöjd kan kognitiv dissonans uppstå 

Kognitiv dissonans kan uppstå när som helst under köpfasen, från och med att ett köp 

planeras, då det genomförs, vidare till en tid efter det genomförda köpet. Beroende på 

produkt, målgrupp, varumärke och en rad andra parametrar, kan marknadsförare arbeta 

strategiskt med hur de skall komma till rätta med dissonansen. Beroende på vilken tjänst 

eller vara det rör sig om kan det redan från början finnas ett behov av att bemöta 

dissonansen, då vissa tankar eller känslor gällande köpet kolliderar med varandra. Med 

samma ramverk(se figur 1.1.) som förklarar en individs strategier och handlingsätt att ta 

sig förbi kognitiv dissonans, kan alltså marknadsföring utformas för att möta 

konsumentens eventuella angelägenheter.  

 

5. Metod och material 
Nedan presenteras val av metod. Vikten av studiens komplexa tema diskuteras och hur 

detta, till viss del, har kommit att påverka val, utformning samt genomförande. 

 

5.1.  Val av metod 

I Studier där den sociala verkligheten undersöks med syftet att beskriva och analysera 

människors beteende, både i grupp och på individnivå, menar Bryman(1997) att 

kvalitativa metoder kan vara mest fördelaktiga. Denna studie söker att undersöka hur 

konsumenter svarar på Preems kommunikation och för att bäst möta detta syfte blir en 

kvalitativ metod det mest optimala. Då kvalitativa forskare ofta etablerar en djupare 

kontakt med människor, möjliggör dessa mer detaljerade beskrivningar som kan ses i 

motsats till kvantitativas mer ”ytliga” data(ibid. s. 124-125). Bryman nämner också 

kvalitativa studier tenderar även att bedrivas utifrån en relativt öppen strategi, då 

oväntade, mer intressanta upptäckter kan komma att tillföra studien. 
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5.1.2  Receptionsanalys 

Jensen & Rosengren(2016) beskriver hur man inom receptionsforskningen betraktar 

publiker, det vill säga mottagarna av ett budskap, som aktiva. Utifrån denna forskning 

utgår man ifrån att publiken därmed ”läser in” olika meningar i kommunikation och dessa 

ses svara på behov hos publiken. Genom att försöka identifiera generella villkor som 

utmärker den valda kommunikationen som publiken ställs inför, kan detta indikera hur 

tolkningarna skapas och vad som kan tänkas bidra till dem(Eriksson & Östman 

2010:308). Då denna studie ämnar undersöka hur publiken, som i detta fall är 

konsumenterna, uppfattar Preems kommunikation, blir därför en receptionsstudie mest 

relevant. Konsumenters reaktioner och uppfattningar utgör alltså materialet i denna 

studie. För insamling av material använder jag mig därför av två fokusgrupper, vilka jag 

nämner som grupp A och grupp B. 

 

5.1.3.  Empiri 

Fokusgrupper kan ses mycket fördelaktiga när människors beteende ska förstås och även 

när det existerar olikheter i beteendet människor emellan(ibid. s. 80). Temat hållbarhet 

och dess komplexa karaktär blir därför en viktig bidragande faktor i valet av metod. 

Under mer ostrukturerade former kan nya intressanta frågor väckas och respondenterna 

ges utrymme att utveckla sina resonemang eller inspireras av andra i gruppen. 

Diskussionen kan även ta oväntade vändningar, vilka kan vara av intresse för studien. Det 

finns även goda skäl att tro att individuella intervjuer skulle kunna tänkas försvåra 

intervjun. Detta med anledning av de miljömässiga konsekvenser en konsument av 

drivmedel kan härledas orsaka. Svaren vid en individuell intervju skulle kunna påverkas 

av att respondenten på något sätt skulle känna sig utpekad eller i behov av att försvara 

enskilda handlingar. Insamling av material i form av fokusgrupp skall därmed ej 

betraktas vara en lösning utan tvärt om, ett medvetet val med hänsyn till ämnets 

komplexa karaktär. 
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5.2. Material 

I denna studie gör jag skillnad på två typer av material. Dessa benämns som material8 

respektive stimulansmaterial9.  

De svar jag söker att nå kan tänka gynnas av diskussion i grupp då det förhoppningsvis 

kan skapa en annan dynamik och i bästa fall, inspireras av varandras tankar varpå nya 

resonemang och frågor kan väckas. För insamling av material föll sig därför en 

fokusgrupp mer fördelaktigt än enskilda intervjuer. 

 

5.2.1.  Utformning 

En optimal utformning av fokusgrupper anses vara fyra till sex personer, då det i större 

grupper finns en risk för att mindre grupper med egna diskussioner bildas och förs 

parallellt(Ekström & Larsson 2013:80-81). En grupp skulle inte ge studien den 

nyanserade karaktär som jag ämnade nå och dessutom riskera att tillräckligt hög validitet 

ej skulle uppnås. I denna uppsats föll därför valet på att använda mig av två grupper á 

minst fyra personer. Jag valde att tidsbegränsa mina fokusgrupper till 30 minuter med 

eventuell reservation för förlängning till 45 minuter. Trots riktlinjer som menar att 

fokusgrupper med fördel skall vara minst 30 minuter och max 2 timmar(Eksell & 

Thelander 2014:43) valde jag att dra gränsen där, återigen med hänsyn till 

tidsbegränsning. 

 

Frågorna kom att utifrån min problemställning och i ljus av teorin, utformas för att 

undersöka respondentens uppfattning utifrån mötet med det presenterade 

stimulansmaterialet. Detta bestod av två reklamfilmer vilka visats på TV mellan åren 

2016 och 2017, samt en utomhusreklam placerad på tunnelbaneperrongen, aktiv under 

hösten år 201610. Innan respondenterna fick ta del av det visuella stimulansmaterialet, 

diskuterades hållbarhet lite mer övergripande. Avsändaren av samtligt stimulansmaterial 

var Preem. 

 

                                                             
8 Material som en produkt av fokusgruppen. 
9 Utvald kommunikation, både text och visuellt, producerad av Preem.	
10	Denna information bekräftades 11/5-17 via telefon av Helene Samuelsson, 
kommunikationschef på Preem.	
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5.1.3.  Begränsningar 

I denna studie tvingades jag dock att kompromissa med antal respondenter i en av 

grupperna då två av respondenterna inte dök upp vid avsatt tillfälle för fokusgruppen. 

Grupperna utgjordes därför av 3 respektive 4 respondenter, med vetskap om hur detta kan 

komma att ha påverkat gruppdynamiken.  

 

5.1.4.  Urval 

Med hänsyn till vissa faktorer skedde rekryteringen av respondenter utifrån ett 

bekvämlighetsurval och för att spara tid sökte jag respondenter i min geografiska 

närhet(63). Sammansättningen av fokusgrupperna utgjorde därmed personer från min 

egen bekantskapskrets. Det skall dock påpekas att majoriteten av respondenterna inom 

respektive grupp, ej kände varandra. På grund av respondenternas olika möjligheter att 

delta har det ej varit möjligt byta ut respondenterna grupperna emellan. Det skall även 

understrykas att jag i min forskarroll, är fullt medveten om min eventuella påverkan och 

sökte därför en så neutral position som möjligt. Utifrån det har jag aktivt valt bort 

personer som känner mig väl, för att undvika att en redan etablerad relation skulle 

komma att påverka respondentens medverkan.  

 

Förhoppningen kring urvalet var att främja diskussion. För att respondenterna lättare 

skulle relatera till varandra och förhoppningsvis dela med sig av åsikter av lite mer 

personliga slag, blev en relativt homogen fokusgrupp en viktig förutsättning(80). De 

skulle dessutom vara representativa för den målgrupp som stimulansmaterialet var tänkta 

till. Kriterier för att delta i fokusgrupperna löd därför som följer; 

 

• Innehar B-körkort; det vill säga personbil 

• Äger bil själv eller har tillgång till en 

• Ha betydande livserfarenhet; det vill säga ej ungdomar. 

 

Utöver detta var det ytterst önskvärt att respondenterna även skulle ha barn, detta var 

dock inget krav. Tanken var att dessa personer kunde tänkas ha ett tydligt fokus på 

framtiden och kanske mer specifikt sina barns framtid. En ungdom utan barn kan lite 
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generaliserande tänkas leva ett mer bekymmerfritt liv, utan att nödvändigtvis lägga vikt 

vid morgondagen. Dessa tankar rymmer sista kriteriet.  

 

5.1.5.  Manual 

I fokusgruppen använde jag mig med fördel av en delvis ostrukturerad intervju. 

Manualen var tänkt som hjälp för att styra diskussionen in på relevanta ämnesområden 

men också för att garantera att stimulansmaterialet användes enligt plan. Frågorna som 

ställdes hade en strävan efter att vara av öppen karaktär och formulerades utifrån från en 

projektiv teknik. Genom att projicera sig själv i en annan människas situation, sökte 

formuleringarna alltså att sudda ut respondenternas direkta ansvar för handlingen. Detta i 

förhoppning om att resultera i mer uppriktiga svar eller åtminstone undvika 

skuldbeläggning(Evans, Ahmad, Foxall 2008:33-34). 

 

5.1.6.  Genomförande 

De två fokusgrupperna ägde rum vid två separata tillfällen med hänsyn till respondenters 

olika möjligheter att delta. Det var med andra ord inte möjligt att byta ut respondenter 

grupperna emellan. Under fokusgrupperna används en laptop för att visa 

stimulansmaterial. För att spela in samtalet används en mobil med inspelningsfunktion. 

Transkribering11 för respektive fokusgrupp utfördes kort efter genomförd intervju för att 

för inte gå miste om värdefulla observationer eller detaljer. 

 

5.1.7.  Metod för analys 

Då en induktion ofta föreslår en väg från empiri vidare mot generalisering(Alvesson, 

Sköldberg 2009:54-56) blir det i denna studie omöjligt att fastställa något generellt om 

specifika målgrupper, om samhället i stort eller att hävda något om kommunikation som 

behandlar hållbarhet. Att problematisera fenomen vanligt återkommande kring 

kommunikation och indikera, blir däremot aktuellt i denna studie. Materialet analyserades 

därmed utifrån en delvis induktiv ansats och röda trådar och återkommande teman kunde 

utläsas. Dessa lösa teman tog form utifrån teorin och som tidigare nämnt, var frågorna i 

fokusgrupperna utformade utifrån teorin. Att kvantifiera var dock aldrig tanken utan att 

                                                             
11	Se bilaga x	



 
 

  24 

istället söka röda trådar i diskussionerna. Det blev också relevant att se hur vissa teman 

tycktes återkomma under samtalen och vad detta i så fall skulle kunna indikera.  

 

6.  Analys 
I detta avsnitt analyseras materialet utifrån valda teorier och hur dessa skulle kunna svara 

för hur mening har skapats i mötet med kommunikationen.  

När respondenter citeras märks detta genom parenteser. Första bokstaven/siffran hänvisar 

till vem som yttrat sig. Siffrorna som följer hänvisar till var i transkriptionen detta går att 

hitta. Vidare följer nu en analys samtliga fokusgrupper: A och B. 

 

6.1.  Hållbart nu och då 

Samtliga i fokusgrupperna var bekanta med begreppet sedan tidigare och talade alla om 

hur de till största del har kommit i kontakt med det i deras vardag. Baserat på svaren kan 

det konstaterads att det idag även förekommer en hel del inom skolvärlden. Tidsaspekten 

tas också upp då de äldre respondenterna påpekar att det inte diskuterades hållbarhet lika 

mycket förr. Två respondenter säger sig kunna se hur debatten har ändrats över tid;  

 

”(…)sopberget och om oljan inte skulle räcka och så vidare. Det var på mitten av 70-

talet, sen tycker jag det har försvunnit.” 

(D:19) 

 

 ”(…)nu finns en annan medvetenhet än vad det gjorde då” 

(C:26) 

  

Respondent C nämner vidare energikrisen, oljekris och man uppmanades att släcka 

lampor för att spara energi(:28). Vidare konstateras det hur nya perspektiv kan ses ha 

ändrat begreppet men är noga med att påpeka att det inte händer så mycket i from av 

praktiskt handling. Respondent D påpekar hur media återkommande skriver om olika 

aktuella miljöproblem(:25) och respondent 1 säger sig se hur företagen sätter inofficiella 

”bäst-före-datum” på sina produkter, men en tanke om att de inte ska hålla(:22). Det blir 



 
 

  25 

också tydligt att media kan agera som en hjälpande hand när en ska sätta sig in i 

problematiken; 

 

(…)alla är inte lika kunniga. Att man pratar om ekologiskt känns ändå positivt på något 

sätt. Man blir mer medveten. Det finns något som heter ekologiskt, ja vad är det? Skulle 

ingen säga det, jag vet inte. Jag tror att det ändå är bra att man pratar om det  

(B: 235) 

   

Benämningen ”ekologisk” kan till och med vara en avgörande faktor i en valsituation 

eftersom;  

 

”bara man säger ekologiskt så nappar ju vem som helst” 

(1:156) 

6.1.2.  En ökad medvetenhet   

Att respondenterna tänker i olika typer av risker uttrycker sig tydligt då samtliga 

beskriver en ny typ av medvetenhet kring miljöfrågor. De jämför också hur 

konversationen tycks ha förändrats över tid och konstaterar också hur konversation kan 

betraktas vara hjälpsam då miljöproblem ska förstås. ”Att man pratar om 

ekologiskt”(B:235) kan ses härledas till vad som uttrycks i reklam och ser konsumenter 

att något som är ekologiskt får plats i media måste detta vara något bra, som respondent 

ovan 1 uttryckte det. 

 

6.2.  Att göra skillnad som individ 

Två teman blir också tydligt för respondenternas associationer kring begreppet och dessa 

två hänvisar tydligt till konsument respektive företag, vilket blir genomgående för 

samtliga fokusgrupper. 

 

När ansvar först diskuteras lite mer generellt, utan att samtalsledaren ska ha hänvisat till 

att diskussionen skall handla om hur individer kan ta ansvar, leder båda fokusgrupper 

ändå in på detta spår. Utformningen av frågan kan heller inte ha spelat en avgörande roll, 
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då alla respondenter var rörande överens om att man som individ kan ta ansvar genom att 

göra mer hållbara val då dessa kan komma att påverka framtiden; 

 

”(…)typ sopsortera sopor. Åka mindre bil och såna grejer” 

(1:28) 

 

”jag håller med att, så personligen källsorterar man, använder kollektivtrafik, ja.” 

(3:29) 

 

Just sopsortering är något som samtliga respondenter i båda grupper är nämner och håller 

med om. Respondent C förklarar vidare att hen göra detta i hopp om att planeten ska 

hålla(39) varpå en annan respondent av samma åsikt menar, 

 

”Att man tänker lite längre, framåt. Det man gör idag ska inte dra undan sina 

möjligheter för saker i framtiden”  

(B:40) 

 

Det blir därmed tydligt hur samtliga respondenter kopplar begreppet hållbarhet till 

mindre individuella handlingar, som i slutändan kan ha stor effekt. ”(…)alla kan väl dra 

sitt strå till stacken och göra det man kan”(B:27) och”inte vänta på att någon annan ska 

göra någonting utan tänka, vad kan man själv göra.”(D:53). Men när frågan kring hur 

företag kan ta ansvar kommer en avgörande aspekt upp; 

 

”Det beror väl lite på företag, vad det är för företag så att säga” 

 (3:31) 

 

Detta yttrande kommer märkbart snabbt efter ställd fråga och på ett lite ifrågasättande 

sätt. Ett annat lite längre resonemang med samma upplevda skepsis, kommer efter lite 

mer eftertänksamhet. Denne menar att det helt beror på vad företaget gör och vilka 

aktiviteter som pågår och förs sedan in på individuellt ansvar, vilket gör att den 
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ursprungliga frågan tappar fokus(A:57). Återigen landar fokus på det individuella 

ansvaret. 

 

Respondenterna indikerar alltså det är lättare att tänka i banor kring vad dem själva kan 

göra i hopp om ett mer hållbart samhälle, men när det kommer till företag finns inte en 

lika tydlig bild. Detta skulle kunna bero på den rollen som konsumenter tillskrivs i 

debatten kring hållbarhet. Resonemanget fortsätter och respondenten beskriver en 

upplevelse av att hen nästan känner sig passiv då det finns så mycket hen kan göra; 

 

(…)mycket faller på mig som individ när det är gemensamma problem som nästan kräver 

gemensamma, stora lösningar” 

(A:57) 

 

Med detta faller återigen diskussionen tillbaka på hur medvetenheten idag kan ses ha 

ökat, men då främst på det individuella planet och hur ekologiska varor blir en viktig del. 

Detta sker dock inte helt friktionsfritt. En av respondenterna efterfrågar en vidare 

förklaring av produkten som förekommer i stimulansmaterialet och menar att det blir för 

knapphändigt säga; 

 

”(…)här har ni en ekologisk frukostpåse med grön färg på”  

(3:135) 

 

När reklamen kring frukostpåsen diskuteras, betraktas ändå ekologiskt och ”grönt” vara 

av vikt. Vad som finns i påsen var oklart men respondent B påpekar ändå att den trots allt 

var ekologisk(B:148).  

 

6.3.  Gröna produkter 

 

”Det var ju inte Preem jag tänkte direkt, att det är en bensinmack, när jag såg det här” 

(3:153) 
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Med viss tvekan, uttrycker respondenterna att man även som bensinmack kan ses ta en 

viss typ av ansvar när dem erbjuder ekologiska produkter. Däremot är de noga med att 

diskutera hur förutsättningar påverkar situationen. När det ”gröna” i produkterna lyfts 

fram(3:133) och fina ord väljs ut(1:137) uteblir fakta med vidare förklaring som beskriver 

hur och varför denna produkt skulle vara bättre(3:138). Respondenterna uppmärksammar 

en ”grön trend” i samhället och hur även Preem tycks vilja rida på vågen, men 

ifrågasätter dess trovärdighet;  

 

”(…)jag har svårt att tänka mig att de gör det på grund av sitt miljötänk som en del av 

sin ideologi” 

(A:115) 

 

Denna respondent beskriver själv sina tolkningar av en lite mer ”ondare sort” och som 

lite mer cynisk(A:161). Men hen är inte ensam då andra respondenterna också ställer sig 

kritiska till det miljötänk som sammanfattas på Preems hemsida; 

 

”(…)det är fina ord för ett företag som dealar med olja faktiskt.” 

(3:69) 

 

Yttrandet får medhåll och en annan respondent menar att, ”det här skulle ett 

kärnkraftverk kunna skiva också”(2:80). Och självklart underlättar det om det görs, som 

respondenten senare nämner, i ”femtio olika gröna nyanser”(2:117). 

 

6.3.1.  När det gröna går för långt 

 

”Det låter ju sjukt att diesel får vara svanenmärkt” 

(2:162) 

 

Majoriteten av respondenter i samtliga fokusgrupper hade inte hört talas om Preems 

svanenmärkta diesel innan fokusgruppen. När de nu fick ta del av informationen var 

deras kollektiva initiala känsla uppgivenhet och frustration och en hel del frågetecken 
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uppstod. En av respondenterna minns lanseringen av svanenmärkning väldigt väl och 

associerar märkningen med tvättmedel(2:171) och ställer sig fundersam till dieseln, 

medan en annan respondent säger sig bli positivt inställd när hen möter 

svanenmärkningen i annonsen;  

 

”Jag blir ju positivt inställd när den där svanen står där. Då känns det rent spontant som 

att det måste finnas något bra där” 

(B:176) 

 

Respondenterna är alla bekanta med märkningen sedan tidigare och associerar denna med 

en viss produktkategori. Diskussionen ger antydan om att märkningen inger ett löfte; Ett 

löfte om genuint miljöengagemang och tydliga åtaganden inom detta. Det löftet betraktas 

av vissa respondenter som brutet;  

 

”Gud svanen har sålt ut sig” 

(A:193). 

 

Med yttranden som dessa visar diskussionen på en hel del missnöje och kan ses skapa en 

hel del förvirring. Det går dock inte att utläsa en genomgående känsla eller attityd hos 

respondenterna då åsikterna skiljer sig från person till person, men också för den enskilda 

individen genom fokusgruppens gång.   

 

6.4.  En kompromiss 

Problematiken som uppstår i mötet med Preems kommunikation är tydlig genom hela 

materialet. Det visar sig svårt för respondenterna att helt bortse från de risker som de ser 

som väsentliga för användandet av drivmedel. Då en producent av drivmedel 

kommunicerar med dess konsumenter aktiveras denna problematik, oavsett vad som 

fokuseras på. Det blir därmed viktigt att konsumenten ”får man känna att man tar lite 

ansvar”(1:192) tillexempel genom att köpa svanenmärkt diesel eller en ekologisk 

frukostpåse. 
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Att de kritiska yttrandena visar på ett dilemma mellan konsumtion och dess påverkan blir 

tydligt i diskussionerna. Ännu mer intressant är, hur respondenter kan ses vackla fram 

och tillbaka i resonemang. Trots att en tydligt kritisk inställning kan ses infinna sig kring 

Preems produkter och dess kommunikation, är den inte konstant. För- och nackdelar kan 

ses vägas mot varandra och i vissa yttranden kan det till och med uppfattas som försök att 

försvara, eller legitimera Preems verksamhet. Det blir tydligt när respondenterna, i 

egenskap av individer vilka lever och verkar i dagens riskkultur, trots allt betraktar 

människans egna behov som prioriterade; 

 

227. S: Så människans individuella behov går före andra behov, till exempel miljöns 

framtid? 

 

228. D: Jaa. 

 

229. C: Ofta är det nog så tror jag. 

 

230. A: Vid beslutsögonblicket i alla fall. 

 

231. D: Tyvärr. (instämmande) 

 

(utdrag från transkribering; fokus grupp B) 

 

Det blir aldrig tal om att sluta köra bil, däremot leker respondenterna med tanken att 

Preem skulle lägga ner och att detta egentligen skulle leda till att miljön skulle bli bättre. 

Det scenariot försvinner snabbt då samhället betraktas vara beroende av drivmedel för att 

fungera. För att vardagen ska fungera, för att de ska kunna ta sig till arbetet, för att maten 

ska kunna fraktas till mataffären, då behövs drivmedel. En kompromiss blir därför svaret; 

 

”om vi ändå ska fortsätta köra så är det väl bra att de gör så gott de kan liksom” 

(2:105) 
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6.5.  En mer hållbar hållbarhet 

På respondentens eget initiativ, efterfrågas införande en ny typ av hållbarhet, som tar 

större hänsyn till rådande förutsättningar. En slags hållbarhet som är mer flexibel; 

 

”Vi kanske ska gå ytterligare ett steg och börja prata om medvetet hållbar. Medveten 

hållbar utveckling” 

(D:170).  

Här får respondenten medhåll och sammanfattar det vidare som; 

 

”(…)ett klart bättre, totalt sätt, hållbart perspektiv.” 

(D:172) 

 

Resonemanget uttrycker att förutsättningarna kan se olika ut beroende på vilket land det 

är frågan om, vad som efterfrågas, vilka aspekter som bör prioriteras samt att hållbart 

faktiskt kan ses olika ut. Något som är ekologiskt i Sverige och betraktas vara bättre här, 

kontra konventionellt producerad, kan i ett annat land vara rent slöseri av resurser och 

därmed betraktas som icke hållbart. 

 

7. Slutsatser och diskussion 
Respondenterna klargör att de idag kommer i kontakt med begreppet hållbarhet på många 

olika håll. På arbetet, i diskussioner med andra, på sina barns skolor och ofta i 

konsumtionssammanhang. Den gröna trenden upplevs utbredd i samhället och med den är 

även en ny typ av medvetenhet ett faktum. Att miljöfrågor är och ”skall” betraktas som 

viktiga, befästs tydligt i kommunikationen av respondenterna. Detta är ingen 

revolutionerande tanke då Sven Lindqvist, en öppen kritiker av reklam, hävdade redan 

1957 att en slags prioritet kan ses köpas i reklam. I hans bok ”Reklamen är livsfarlig” 

förklarar han vidare hur detta kan bidra till att åsiktsbalansen rubbas i negativ 

bemärkelse. 

 

I mötet med Preems kommunikation tenderar diskussionen även att lättare gå in på hur 

enskilda individer och hur många små handlingar tillsammans kan göra stor skillnad. 
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Utan att hävda att det handlar om direkta konsekvenser, kan det lätt konstateras att det är 

just små, individuella handlingar som presenteras i de reklamfilmer som respondenterna 

fick ta del av. En typ av åtgärd mot ett mer hållbart samhälle premieras och detta skulle 

kunna visa prov på Lindqvists resonemang kring hur åsiktsbalansen rubbas. Ett enormt 

ansvar kan därmed ses ligga på individen. 

 

Precis som Hansen(2010) beskriver det, kan medier ses ha en konstruerande karaktär, då 

respondenterna uttrycker att de med hjälp av olika sorters kommunikation, 

uppmärksammar miljöproblem och lösningar för detta. Att man som företag erbjuder 

ekologiska produkter för att visa hur de tar ansvar, blir precis som Blowfield & 

Frynas(2005) uttrycker det; ett fält av passionerade svar och allt för många obesvarade 

frågor. Kommunikationen kan alltså ses konstruera och förenkla miljöfrågan, men faktum 

kvarstår; Trots att en svensk kycklingkorv som sägs vara bättre för miljön inhandlas, 

bidrar bensinkonsumtion fortfarande till koldioxidutsläpp och miljöförstöring.  

 

Friktion och fundersamhet är ett faktum då ett företag som producerar och säljer 

drivmedel, föreslår ekologiska eller miljömärkta produkter som en del av 

hållbarhetsarbetet. Dessa åtaganden kan tydligt betraktas som en företagsstrategi och 

därmed en del av CSR. Respondenternas resonemang pekar dock på att Preem inte 

behöver försvara sina åtagande, det gör istället respondenterna själva då dem vacklar 

fram och tillbaka i sina resonemang kring företeelsen. Kanske kan Preems 

hållbarhetsarbete ses bidra till det som Cho & Kim(2011) kallar för ”halo effect”. Trots 

tveksamhet är respondenterna inte villiga att ta ställning mot företaget. Istället ses 

ansvaret leda tillbaka till individen och vilka ageranden som kan dämpa det som skapar 

dissonansen(Festinger 1957). I den ständigt pågående kamp där konsumtion tydligt har en 

negativ miljöpåverkan, försöker respondenterna samtidigt visa förståelse för det faktum 

att företag är vinstdrivande. Också det kan vara en strategi för att minska dissonansen, det 

vill säga obehaget. Samtidigt lutar sig även respondenterna i argument kring det enorma 

behov av drivmedel, som finns i samhället och inte minst deras eget behov av dessa 

produkter. 

 



 
 

  33 

Ämnets komplexitet, det vill säga hur konsumtion av drivmedel kolliderar med 

miljöpåverkan och hur Preem i detta försöker positionera sig själva som ansvarstagande 

och engagerande i hållbarhetsfrågor, yttrar sig genomgående i fokusgrupperna. Ingen av 

samtliga respondenter, inte ens den som tydligast framstår som mest kritisk (respondent 

A) eller den som framträder som mest neutral i sin återhållsamma framtoning i 

diskussionen(Respondent C), kan på ett genomgående sätt hålla sig till en åsikt. För- och 

nackdelar vägs fram och tillbaka men lutar sig till sist tillbaka i ett slags konsensus. 

 

Den kognitiva dissonansen som uppstår i dilemmat kan ses ge upphov till slags 

självuppfyllande profetia. Oavsett vad Preem vad väljer att kommunicera, yttrar sig en 

önskan hos respondenterna att försöka balansera upp obehaget genom att fokusera på 

varför användandet och produktionen ändå är försvarbar. Därmed blir även Preems 

kommunikation försvarbar. Den gröna fasaden kan ytterligare ses sudda ut de sista spåren 

av problematiken, eftersom ”ekologiskt trots allt är bättre”. Respondenternas strategi för 

att hantera dilemmat som präglar dagens samhälle och kan slutligen ses bära drag av den 

fatalism som Giddens(2009) föreslår, genom att de i princip försonas med tanken. 

Samhället ser ut som det gör, företag måste tjäna pengar och människors behov måste 

kunna tillgodoses och då det är bra att ”Preem gör så gott de kan”, även om det i 

slutändan betyder att miljön tar skada. 

 

När respondenterna möter Preems gröna kommunikation, visar dem sig tydligt vara en 

del av en mycket komplex cirkulär process. Det blir därmed svårt att avvisa produkter 

eller hela företag på det ganska enkla sätt så som till exempel greenwashing föreslår, 

även om respondenterna i denna studie stundtals visade stor kritik för 

stimulansmaterialet. Som Stuart Halls modell för encoding/decoding förklarar, är både 

produktion och reception starkt beroende av varandra. Hall menar också att det den så 

kallade ”prefered mening” bakas in i kommunikationen och kan ses reproducera 

dominerande ideologier i samhället. Halls teori kan därför indikera vilka faktorer som bör 

tas i beaktning när meningsskapandet skall studeras och argumenterar samtidigt också för 

att publikstudier är av värde när kommunikation skall studeras. 
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Innan denna studie påbörjades, fanns en viss personlig fascination kring så kallad grön 

kommunikation och hur den kan tänkas uppfattas. Med hänsyn till hur gruppdynamik och 

struktur inom grupperna som kan ha påverkat svaren och diskussionen i helhet, kan ändå 

denna studie ses skapa insikt i vad som kan tänkas spela in i meningsskapandet i mötet, 

samt vilka förutsättningar som möjliggör att det fortlöper.  

 

8. Åtgärder 
Jag finner att denna uppsats både kan agera som utgångspunkt för kommande uppsatser 

som behandlar ämnet hållbarhet, men vad som även kan komma att vara intressant är hur 

företag kan tänkas se den som en slags utgångspunkt. Kanske då mer specifikt för de 

aktörer som producerar och säljer drivmedel.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. 
Intervju A 
  
Transkribering från fokusgrupp genomförd 12/5-17 
Respondenter benämns som 1, 2 och 3 och samtalsledaren som S.  
 
Transkriptionsymboler 
Kort paus      (.) 
Pauslängd i sekunder     (3.0) 
Märkbart snabbt svar    (!) 
Transkriptören anger kommentar   ( ) 
Yttranden hakas på utan märkbar paus  = 
Betoning     kursivt 
Ord som ej uppfattas vid transkription xxxx 
 
 
1. S: Sådär(.) välkomna(.) Okej, idag kommer vi diskutera hållbarhet. Först lite mer 

generellt, era uppfattningar av hållbarhet och på vilka sätt man kan jobba med det 
och sen kommer vi fokusera lite mer på ett specifikt företag som jobbar mycket 
med hållbarhet. Och det blir väldigt tydligt i hur deras kommunikation är 
utformad, på hemsida, reklam och all typ av kommunikation. Och det är också det 
materialet som vi ska titta på här idag. Det kommer vara lite text från hemsidan, 
och det kommer vara två korta reklamfilmer som har visats på TV och sen till sist, 
en reklambild. Allt är från samma företag(3.0) Ja det här kommer ju spelas in som 
ni märker, men det är bara i syfte att vara material i uppsatsen och allt är anonymt, 
jag kommer ta bort era namn så att ni kommer vara a, b, c eller ett, två, tre.  

 
(samtalsledaren startar PowerPointen presentationen) 

 
2. S: Är alla bekanta med hållbarhet? 
 
3. 3: Ganska. 
 
4. 2: Mmm. 
 
5. 1: Ja. 
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6. S: Hur har ni kommit i kontakt med det? 
 
7. 2: Jag jobbar som lärare så vi jobbar med det på vår skola. Hållbar utveckling. 
 
8. S: Mm. 
 
9. 2: Ja, det är väl framför allt hemkunskapsläraren som jobbar med det men jag 

också(.) Ja, jag varit i kontakt med det.  
 
10. S: Mm. 
 
11. 3: Kontakt med begreppet mer än att jag jobbar, eller såhär. Personligen använder, 

alltså, tänker på hållbarhet när det gäller miljö och sånt. Men själva begreppet har 
jag inte använt i skolan eller inom jobbet så att säga utan mer på ett personligt 
plan. 

 
12. S: Utan det är mer för dig som individ? 
 
13. 3: Ja exakt! 
 
14. S: det är mer det du vill jobba för? 
 
15. 3: Ja. 
 
16. 1: Mm, ja men det är som du säger med skola och så. Det märker jag mycket med 

min dotters förskola. De pratar mycket om hållbarhet och såna saker. 
 
17. S: Mm 
 
18. 1: Ja, det är väl det. Det är inte så ofta som man kommer i kontakt med det sådär. 
 
19. S: Vad tänker ni när ni hör ordet ”hållbarhet”? 
 
20. 3: Jag tänker på teknik som används, alltså miljömässig teknik och hurdan 

utvecklingen går framåt eller hur den bör gå framåt i alla fall. Det är det jag 
tänker(.) främst på tekniska lösningar. 

 
21. 2: Ja och på miljö och avfallshantering. Miljöstadsdelar som byggs fram i 

Stockholm, xxxx till exempel. 
 
22. 1: Ja, jag tänker på miljö. Men typ hållbarhet(.) hållbarhet och teknik. Nu förtiden 

byggs ju allting för att det ska ha ett bäst-före-datum. Typ mobiler(.) för att de ska 
paja(.) om man kan se det från det sättet. Men ändå framåt. Det gynnar ju sitt 
syfte(.) att det är så, men jag vet inte(.) Typ företag(.) Det är ju inte så hållbart 

 
23. S: Det är ju ett väldigt komplext begrepp  
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24. 1: Mmm(instämmande) 
 
25. S: och det är därför det är svårt att prata om det, att definiera det och det finns ju 

ingen direkt officiell definition och det kan inte jag ge er heller. Utan det handlar 
ju mycket om tolkning och därför finns det ju heller inga direkta krav eller 
officiella kriterier till vad som faktiskt är hållbart och inte är hållbart, sen finns det 
ju såklart tydligare exempel på icke-hållbart och hållbart(.)  

 
26. Och alla kan ju syssla med hållbarhet och det har ni ju redan nämnt(.) liksom 

skola privat, företag organisationer myndigheter och så vidare(.) Det kan väl ses 
lite som ett samlingsnamn för olika sätt att ta ansvar och(.) man brukar utgå ifrån 
människors behov när man jobbar med hållbarhet och att de här behoven ska 
försöka tillgodoses och att negativa konsekvenser ska undvikas (3.0)har ni några 
förslag på hur man kan ta ansvar? 

 
(svar dröjer 2 sek) 

 
27. 2: Men alla kan väl dra sitt strå till stacken och göra det man kan. Sortera sopor 

och såna där saker. Men tänker man att Sverige i stort, är ett litet land, då behöver 
man ju inte göra någonting Men gör allting någonting så blir det ju bättre än att 
man inte gör någonting. Så tänker jag. 

 
28. 1: Det är väl kanske det tydligaste och typ sopsortera sopor. Åka mindre bil och 

såna grejer(.) Det är väl det man främst tänker på.  
 
29. 3: Mm, men jag håller med att(.) så personligen källsorterar man, använder 

kollektivtrafik. Ja 
 
30. S: Hur tänker ni er att ett företag skulle kunna ta ansvar? 
 
31. 3: (!)Det beror väl lite på företag, vad det är för företag så att säga. Alltså 

(fundersam) Har du något exempel? (skratt) Det är svårt att komma på något. 
 
32. 2: Erbjuda vegetarisk mat. 
 
33. 3: Inom företag eller? 
 
34. 2: Ja, men alltså om man äter på företaget. Man kan ju äta mat på företaget 

liksom. 
 
35. 3: Ahja, okej.  
 
36. 2: =eller på skolan liksom(.) Ur en miljöaspekt. 
 
37. S: Om(.) man tänker(3.0) Beror det helt på vad det är för företag? 
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38. 1: Jaa(skratt) 
 
39. 3: Ja, det 
 
40. S: Eller kan alla företag göra någonting? 
 
41. 3: Ja jag förstår att alla företag kan på något sätt bidra till hållbarhet, men jag 

tänker att det beror ju också på vad det är för någon speciell produkt till exempel 
som görs. Om det är en bil till exempel, så finns det väl olika saker som måste tas 
i åtanke när det gäller hållbarhet liksom. Men gud, jag kommer inte på ett 
exempel på något annat(2.0) Ehm 

 
42. S: Men tolkar jag er rätt så är det mer ett miljötänk och inte så mycket ansvar 

kring till exempel personal eller arbetsförhållandet?(3.0) Det blir lättare att tänka i 
miljöaspekten?  

 
43. 2: Ingår det där också i begreppet hållbarhet eller? 
 
44. S: Nu pratar vi ju om ansvar 
 
45. 2: Mm  
 
46. S: Och det är ju en del i hållbarhet, så utifrån det. Det kan ju vara hållbart på så 

många olika sätt. Det finns många(.) många arenor.  
 
47. 2: (!)För det är ju företagets ansvar att personalen ska må bra, att en anställd ska 

må bra. Då håller ju de ut längre och presterar bättre och sådär.  
 
48. 1: Ja, men det är väl främst, som jag tänker på, det är ju miljö 
 
49. S: Mm 
 
50. 1: Men jag tänker också hållbarhet kring personal. Om någon i personalen har ett 

beroende eller liknande, då är ju företagen skyldiga att erbjuda hjälp. Men jag vet 
inte vad.. 

 
51. S: =Ja, det är ju också en typ av ansvar.  
 
52. 1: =Ja, men är det lagstadgat eller är det liksom frivilligt från(.) från företaget, 

eller dem som(2.0) anmäler förstår du? 
 
53. S: Mm jag förstår. Det finns(.) man håller sig inom lagen men sen finns det ansvar 

som ligger utanför lagen.  
 
54. 1: Jaa(instämmande) 
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55. 2: =Friskvård till exempel, det har man ju rätt till(.) En friskvårdstimme eller 

friskvårdsbidrag eller sådär. 
 
56. 1: =Men det är inte alla som erbjuder det.  
 
57. 2: Fast jag tror nästan att det är det.  
 
58. 1: =Inte företag(.) inte privata. Eller inte det som jag jobbat inom(.) eller det 

kanske är 
 
59. S: Och du har jobbat inom? 
 
60. 1: Det var på ett korttidsboende.  
 
61. S: Mm. 
 
62. 1: Men(.) då tänker jag, är det är frivilligt ansvar eller om det är ett tvunget. 
 
63. 2: =Jag trodde att det var så på alla 
 
64. 1: Men det kanske är det, de kanske bara inte(.) Ja 
 
65. S: Om vi ska titta lite på ett företag som jobbar ganska mycket med hållbarhet, så 

är det (5.0) Preem.  
 

(visar bild på företagets logo med grön björn på orange bakgrund) 
 
 Är ni bekanta med Preem? 
 
66. 1, 2, 3: Ja (enstämmigt) 
 
67. S: Det är ju ett svenskt företag som producerar och säljer drivmedel (.)bensin och 

diesel. De har ju andra tjänster också på stationen också som, hyra släp, korv. Ja, 
(.)bilvård och så vidare. Men vi ska titta lite på hur(.) på några korta texter som 
om hållbarhet och vi ska utgå från Preems material och deras syn på hållbarhet.  

 
68. S: Preem de beskriver sin syn på hållbarhet såhär(2.0) för oss innebär 

hållbarutveckling att behov ska kunna tillgodoses för både oss och kommande 
generationer. Och vidare säger de att de har ett stort ansvar i att arbeta för att 
minska utsläppen av växthusgaser och minimera miljöpåverkan i alla led. Och det 
ska de göra då genom att vara nytänkande, innovativa och ta aktiv handling, tar vi 
vårt ansvar för en minskad klimatpåverkan och en bättre miljö och ett bättre 
samhälle. 

 
Vad tänker ni kring det? 
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69. 3: (!)Jag tycker att det är fina ord för ett företag som dealar med olja faktiskt. 
 
70. 2: (skratt) 
 
71. 3: Det tycker jag är lite såhär(.) jag förstår att, och det är ju beundransvärt, att de 

har de ledmotiven men jag tycker att (2.0) I grunden så finns det ju mycket 
problem med det, tänker jag (skratt) Ja 

 
72.  2: =Ja, det är ju ett företag som sagt och de jobbar med bensin och det är diesel 

och sådär(.) Miljöfarliga saker(2.0) Men då får man väl tänka att(.) de har ju 
mycket plastprodukter till sina mackor och sådär. Ja och i och med att de säljer 
det så måste de ju ändå liksom göra så gott de kan med alla det andra så är väl det 
bra. Hela deras affärsidé bygger ju på miljöfarliga saker, då får man ändå göra det 
bästa av situationen och göra det så bra som möjligt(.) tänker jag. 

 
73. S: Mm  
 
74. 1: Jag tänker lite på deras logga. Den är ju väldigt så, den associerar man ju 

väldigt mycket med miljö. Har de inte en isbjörn eller en björn eller vad det är? 
Grön och orange? Jag vet inte men det känns som att(.)(tvekan) Man kopplar det 
väldigt mycket med, eller jag gör det i alla fall. Att de tar ansvar fört miljö och 
sådär, men sen vet man ju inte om det är så men bara kanske själva 
marknadsföringen.  

 
75. 3: De har sån huvudförsäljning av drivmedel och säg att då att det istället skulle 

vara el, eller nånting(.) bättre för miljön än olja(.) Skulle de hålla tillbaka den 
utvecklingen just för att de skulle förlora pengar i och med(.) Förstår du vad jag 
menar? Att det liksom(.) Jag vet inte riktigt 

 
76. S: Att deras ekonomiska drivkraft är högre än att faktiskt 
 
77. 3: Jaa, eller att  
 
78. S: vara miljövanliga? 
 
79. 3: Precis(instämmande) och att de faktiskt kan använda hur fina ord som helst 

men när det verkligen gäller, om det skulle liksom leda till en förlust för dem på 
företaget, skulle de då liksom(.) Nej 

 
80. 2: =Det känns ju som att det här skulle ett kärnkraftverk kunna skiva också. 
 
81. 3: Ja men exakt. Precis 
 
82. 1: =eller typ alla. 
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83. 3: Mm! 
 
84. 1: Det handlar ju om orden 
 
85. 3: =Exakt. Det känns som att man läst det här rätt många gånger på olika 
 
86. 1: =Men det är därför det är bra att de har den där björnen, som ett komplement 

för att vara extra trovärdiga i det dem säger(.) Alltså(skratt) jag tänker bara hur de 
tänker 

 
87. S: Ja 
 
88. 2: Det är det absolut tycker jag.  
 
89. 1: Vad sa du? 
 
90. 2: Det är en trevlig logga. 
 
91. 1: Jaa 
 
92. 2: =Om man jämför med Statoil och sådär. Jag menar, jag tankar alltid på Preem 

men för att det ligger bra till, eller 
 
93. 1: Ja men för jag tänker att OK, Statoil och dem(.) de har ju lite liknande loggor, 

men just Preem har ju en egen 
 
94. S: =mmm, de sticker ut lite  
 
95. 1: Ja de sticker ut(2.0) tycker jag. 
 
96. 3: Vem är deras leverantör av bensin och olja egentligen? Var kommer den ifrån? 
 
97. S: De har ju två egna raffinaderier 
 
98. 3: Okej 
 
99. S: I Sverige(.) men de köper ju in(.) det är bara en liten, liten del(.) Mestadels 

kommer oljan från Ryssland  
 
100. 3: All right okej. 
 
101. S: Det här som Preem säger att de vill göra(.) tillgodose behov för kommande 

generationer och arbeta för att för att minska utsläppen av växthusgaser minimera 
miljöpåverkan i alla led(3.0), de vill jobba för en bättre miljö och bättre 
samhälle(3.0). Kan de göra allt det här? 
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102. 3: (viss tvekan)Om de städar efter det men jag har ju svårt att se att just Preem 
kan(.) kan täcka allt det här.  

 
(4 sek gemensamt tystnad) 

 
103. 2: Jag tror att(.) skulle de lägga ner skulle väl det leda till att miljön blir bättre. 
 
104. 1: Om de skulle lägga ner? 
 
105. 2: Jaa (skratt) men om vi ändå ska fortsätta köra så är det väl bra att de gör så gott 

de kan liksom. 
 
106. S: Mmm 
 

(3 sek gemensam tystnad) 
 
107. S: Preem de(.) de säger också på deras hemsida att samhället behöver deras 

produkter och därför ska de se till att de produceras och används på ett så hållbart 
och energi och miljöanpassat sätt som möjligt.  

 
(visar vyn av ”Hållbarhets”-fliken från Preems hemsida) 

 
108. S: Det här då deras hemsida. 
 
(alla tre respondenter lutar sig över bordet för att närmare titta på det som skärmen visar) 

(gemensam tystnad 5 sek) 
 

109. S: När konsumenterna möter allt det här(.) Hållbarhet(2.0) Hur tror ni att deras 
tankar går? Vi var ju lite inne på det(.) men framstår Preem som miljövänliga? 

 
110. 3: De har en grön ton på sidan så ja(skratt) 
 
111. 1: =Precis som loggan! 
 
112. 3: Ja precis 
 
113. 1: Jag kan inte släppa det där(skratt) 
 
114.  3: Nä men om vi tar bort Preemloggan då så att säga och om vi låtsas som att vi 

inte ser den så ser det ju väldigt(.) medvetet ut i alla fall 
 
115. 1: Mm(instämmande) 
 
116. 3: Rent visuellt 
 
117. 2: =Det är verkligen femtio olika gröna nyanser 
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118. 3: Men exakt(skratt) 
 
119. S: Är det här trovärdigt? 
 
120. 1: Alltså(2.0) trovärdigt? Det beror väl på vad man tror 
 
121. 3: Vad menar du med trovärdigt?(.) Jag har lite svårt att(.) se det som trovärdigt 

när jag vet att är en bensin alltså bensinmack(.) men(.) ja, jag vet inte(.) Nu vet jag 
för lite om Preem(skratt) för att säga om det är trovärdigt 

 
122. S: Om vi ska titta på två av deras produkter 
 

(visar bilaga x på skärmen som visar skrärmdumpar av reklamfilmerna respondenterna 
skall komma att få se) 

 
123. 1: (skratt) korven 
 
124. S: Det är två reklamfilmer som vi ska se nu och jag hoppas att de ska hoppa igång 

här 
 

(reklamfilmen dröjer 6 sek pga tekniska problem, se bilaga X för transkription) 
 

125. S: Ja(3.0) och nästa är deras ekologiska frukostpåse 
 

(reklamfilmen dröjer 14 sek pga tekniska problem, se bilaga X för transkription) 
 

126. S: (6.0)Hur tolkar ni filmerna? 
 
127. 1: Jag tänker att den här korven den är så uttjatad och folk fattar att korv inte är(.) 

bra liksom(.) Så jag tänker att den kan de ju lägga ner(skratt) Nej men det här nya, 
alltså jag antar att den är lite nyare den här frukostpåsereklamen 

 
128. S: Båda(.) nu ska vi se här(.) En är från 2016 och en är från 2017  
 
129. 1: Jaha okej 
 
130. S: Så de är relativt nya båda två 
 
131. 1: Men det känns ju som att korvreklam det kommer ju alltid att finnas på 

bensinmackar eller på bensinmacksreklam(.) men den här frukostpåsen den är 
ju(.) fräsch typ och låter lite lyxigare(.) Den känns som det nya på något sätt 

 
132. 2: =Det känns lite seriösare också med berättarrösten och frukostpåsen ser ju 

liksom miljövänlig ut och(.) låter lite fräschare och sådär(.) än de som står ute i 
kylen och käkar kycklingkorv liksom 
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133. 3: =mm och påstå att det här är bättre för miljön, jag vet inte riktigt om(skratt) 

stämmer det verkligen?(.) Ja(.) de pushar hårt för det gröna märker jag men ger 
inte så mycket förklaring till(.) någon bakgrund till varför är det här bättre för 
miljön och var är det som är ekologiskt med den här frukostpåsen egentligen 

 
134. S: Men är inte ekologiskt bättre än konventionellt producerat? 
 
135. 3: (!)Absolut jag bara tänkte för att(.) det kanske bara är jag som vill ha en vidare 

förklaring. Det här är ekologiskt därför att mer än här har ni en ekologisk 
frukostpåse med grön färg på 

 
136. S: Mm 
 
137. 1: Dom har satsat på orden 
 
138. 3: =jaa(.) än någon riktig fakta egentligen(.) tycker jag(.) Fast samtidigt är det en 

reklamfilm hur mycket fakta kan man trycka in? 
 
139. S: Men kan den här kycklingkorven och den här frukostpåsen(samtalsledaren 

pekar på skärmen mot bilderna) kan det vara sätt för Preem att ta ansvar? 
 
140. 1: Nej eller hur då? eller(4.0) ansvar 
 
141. S: för miljön? 
 
142. 1: Genom(.) alltså frukostpåsen och korven? 
 
143. 2: Det känns ju bättre att köpa den här frukostpåsen än en inplastad macka och 
 massa plastbestick kan jag kanske tycka 
 
144. S: Mm 
 
145. 2: Men(.) och själva korven(.) jag vet inte skillnaden mellan kyckling mot vanlig 

fläsk 
 
146. 3: Jag känner att ja det är bra att dom säljer ekologiska grejer, men också att(.) 

sälja varor enligt rådande samhälls(.) vad som är poppis i samhället just nu 
liksom. Nu Ska det vara ekologiskt och nu rider vi på den vågen.(skratt) 

 
147. S: Mm 
 
148. 3: Men visst det är ju ett ansvar att sälja ekologiskt tycker jag(.) men(.), sen kan 

jag inte låta bli att vara cynisk när det gäller företaget(skratt) det finns 
 
149. S: Men är det lätt att glömma det(.) När man ser de här? 
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150. 3: Vadå? 
 
151. S: Är det lätt att glömma vad det är för företag(.) när 
 
152. 1: =Jag kan tänka mig det alltså(.) för vanliga människor tror jag 
 
153. 3: =Jag håller med(.) Det var ju inte Preem jag tänkte direkt, att det är en 

bensinmack när(.) jag såg det här 
 
154. 1: Mm 
 
155. 3: Det kan ju vara vad som helst(.) som säljer ekologiska saker 
 
156. 1: =Ja men bara man säger ekologiskt så nappar ju vem som helst(.) Det ordet är 

ju väldigt 
 
157. 3: Mm  
 
158. 1: Betydande liksom(3.0) Sen om någon skulle förklara vad är ekologiskt då vet 

jag inte om så många skulle veta exakt(.) på ett ungefär såklart men inte exakt 
förklaring 

 
159. 3: Nej (instämmande) 
 
160. 1: Det är nog inte så många som har koll på 
 
161. S: Om vi ska lämna de här och istället titta lite mer på en utomhusreklam som 

också kommer från Preem(.) Utomhusreklam är ju typ sånt här (visar bild på 
skärmen, se bilaga X) Det kan sitta vid en busshållplats tunnelbana(.) och det här 
är ju en för Preem evolution diesel plus(.) deras svanenmärkta diesel(2.0) Vad har 
ni för tankar kring det här? 

 
162. 2: Det låter ju sjukt att diesel får vara svanenmärkt 
 
163. 3: =Det känns ju som en paradox hela grejen 
 
164. 2: =Ja det måste väl vara bättre än vanlig diesel antar jag 
 
165. 3: =Ja(.) men det är ju fortfarande diesel och hur kan den vara svanen, äh jag kan 

för lite om diesel så jag vet inte  
 
166. S: Är ni bekanta med svanenmärkning?(.) någorlunda? 
 
167. 3: Någorlunda i alla fall 
 



 
 

  47 

168. 2: Jag är trettiofem och det var jättestort när jag var liten 
 
169. 2: När det kom var det först på reklam på TV4 
 
170. 3: Mm(instämmande) 
 
171. 2: Svanen ja det är tvättmedel och så vidare(.) ja så det var jättestort 
 
172. 1: =jaa(instämmande) svanenmärkt ja(.) Exakt det kommer jag också ihåg 
 
173. S: Du pratade om tvättmedel och såna produkter men vad tänker ni kring 

drivmedel som är svanenmärkt?  
 
174. 2: (!)För mig låter det helt sjukt 
 
175. 3: =Samma här(skratt) Jag tycker att det låter helt absurt men ja 
 
176. S: Visste ni att Preem hade svanenmärkt diesel? 
 
177. 1, 2, 3: nej (samstämmigt och lite uppgivet) 
 

(gemensam tystnad 3 sek)  
 
178. S: De här produkterna som vi har tittat på(.) korven och frukostpåsen och nu den 

här svanen dieseln(3.0) kan de vara(.) svaret på frågor kring hållbarhet? 
 

(svar dröjer 5 sek) 
 
179. 1: Den här utomhusreklamen kan man nog förknippa mycket med hållbarhet(.) 

Det är fin natur och sådär(.) och frukostpåsen i just hur de marknadsför sig men 
korven vet i fan(4.0) Så är det ju alltid. Det är ju ofta bensinmackar och bilreklam 
som har sån här fin natur(2.0) det är väl ett syfte med det 

 
180. S: Men med det här materialet(.) blir det tydligt att Preem tar(.) en typ av ansvar? 
 
181. 3: Jag ska säga ja(.) men bara ha sett det där så verkar dem ju köra hårt på det där 

gröna sen vet ju inte jag hur det ser ut för andra bensinmackar(.) Jag tänker inte så 
mycket på reklamer, men det verkar i alla fall som att så långt det går när det 
gäller drivmedel, tar väl ett ansvar(.) Sen hur det faktiskt ser ut i realiteten vet jag 
faktiskt inte 

 
182. 1: Men jag tänker att man har svårt att veta om de tar ansvar för att dem har en 

sån reklam eller hur menar du? 
 
183. 3: Ja det var precis det jag menade(.) att reklamaffischer säger ju inte vad som 

faktiskt händer bakom kulisserna 
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184. 1: Nej(instämmande) 
 
185. 3: De ger ju i alla fall fasaden av att de tar något hållbart ansvar 
 
186. 1: Mm-mm 
 
187. 2: Jag tänkte på det här med hemsidan också just när man klickar in på 

hållbarhet(.) det är inte det första jag skulle klicka in på om jag ska besöka en 
bensinmack så(.) jag vet inte riktigt hur många som ser det där. Det var jättefint 
allt det gröna och så där men jag vet inte vad man skulle ha för syfte att gå in 
där(.) Om jag ska välja kanske, vilken bensinmack som är bäst, ska jag välja 
Preem ja då kanske jag går in på lite olika(.) circleK, OKQ8 och sådär(.) Men 
annars vet jag inte varför jag skulle göra det 

 
188. S: Så hållbarhetsargumentet blir inte så viktigt i valet av bensin? 
 
189. 2: Jag har aldrig tänkt att det var någon skillnad förut(.) Jag tänker på priset 

kanske. Annars är det samma, samma typ av mat och sådär(2.0) korv (skratt) 
 
190. 3: =ja eller åker förbi och bara måste tanka då är det inte att jag tänker såhär är det 

Preem eller är det någon annan(skratt)(.) Då tankar man bara. 
 
191. S: Tror ni att det kan kännas lite bättre för bättre för människor att tanka bensin(.) 

om de vet att(.) den macken de kör in på, har både ekologiskt kaffe, ekologiskt 
frukostpåse och svanenmärkt diesel? 

 
192. 1: Det klart(förstående) då får man känna att man tar lite(.) ansvar 
 

(1, 2, 3 skrattar samspelt) 
 

193. 1: Man kan lätta sitt samvete 
 
194. S: Även om man tankar vanlig bensin? 
 
195. 1: (!)Ja gud ja(.) Folk behöver ju bensin och ja men nu(.) nu köper jag ekologiskt. 

Ja men det här(.) nu köper jag något bra 
 
196. 3: =precis att det går tillbaka till det där individuella och det man själv kan göra 

och då känns det bättre 
 
197. 1: Ja exakt 
 
198. 3: Men om det faktiskt har någon effekt(.) är lite tveksamt 
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199. 2: Jag tankar alltid på Preem som sagt och det gör jag för att mitt kort är kopplat 
till det och nu när man får reda på lite mer om det så känns det ju bättre(positiv), 
de gör en insats 

 
200. 1: =ja(.) om det nu är sant 
 
201. 2: Ja just det(.) Ja nu tankar jag ju i och för sig bensin men om jag ska köpa kaffe 

är det bra att det är ekologiskt eller frukostpåsen som jag inte har köpt än(.) Om 
jag skulle köpa den så är det ju bra(.) att det är ekologiskt 

 
202. 1: Mm 
 
203. S: Om ni inte har något mer att tillägga så är jag jättenöjd  
 
204. 1, 2, 3: Nej(enigt) 
 
205. S: Stort tack för att ni ville vara med 
 
206. 3: Intressant med Preem(skratt)(.) Jag visste faktiskt ganska lite om dem. 
 
 
 
Biliga 2 
Intervju B 
 
Transkribering från fokusgrupp genomförd 15/5-17 
Respondenter benämns som A, B, C, D och samtalsledaren som S.  
 
Transkriptionsymboler 
Kort paus      (.) 
Pauslängd i sekunder     (3.0) 
Märkbart snabbt yttrande   (!) 
Transkriptören anger kommentar   ( ) 
Yttranden hakas på utan märkbar paus  = 
Betoning     kursivt 
Ord som ej uppfattas vid transkription xxxx 
 
1. S: Välkomna  
 
2. A: Tack 
 
3. S: Ja(.) idag så ska vi diskutera hållbarhet(.) och först ska ni få prata lite mer 

generellt om era uppfattningar kring hållbarhet och på vilka sätt man kan jobba 
med det. Och sen så kommer vi fokusera mer på ett specifikt företag som jobbar 
mycket med hållbarhet(.) D det här blir väldigt tydligt i hur deras marknadsföring 
är utformad(.) och materialet ni kommer få ta del av(.) det är lite text och två korta 
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reklamfilmer som har visats på TV(.) och till sist så kommer det vara en 
reklambild och allt är från samma företag(.) Yes. Och som ni vet så kommer det 
här spelas in, men bara som syfte att vara material i min uppsats(.) Allt är 
anonymt och jag kommer censurera era namn(2.0) Då kör vi, yes. 

 
Är alla bekanta med hållbarhet? Begreppet hållbarhet? 

 
4. A: (!)Ja. 
 
5. B: Man har en syn på vad det betyder, men sen kan det ju betyda lite olika. 
 
6. C: Precis. 
 
7. B: Man tänker på olika saker. 
 
8. C: Det tror jag också. 
 
9. B: Så ja (skratt) 
 
10. S: Och hur har ni kommit i kontakt med begreppet? 
 
11. A: Det är väl mycket den här offentliga debatten kring hållbarhet, tänker jag(.) 

Det är inte som att jag har studerat det i sig utan det är mer i samtal med andra 
och i massmedia, som jag kommit i kontakt med det.  

 
12. B: Ja man är lite för gammal för att ha pratat om det i skolan (respondenten är i 

40-årsåldern) 
 
13. A: Mm. 
 
14. B: Det var nog inte mycket där ifrån utan, ja. När jag studerade på högskolan, då 

började man prata om det, jag är ju ingenjör, kurser och sådär men det var ganska 
lite då på den tiden(.) Men jag håller med, det pratas om det överallt. 

 
15. S: Om ni har barn, kan ni ha kommit i kontakt med det, i era barns skolor? 
 
16. C: (!)Ja, absolut. De håller ju på med det i skolan(.) och tänker på miljön och 

sådär. Så absolut, det tycker jag nog. 
 
17. D: Jag tycker att det fanns mer prat om det på 70-talet(.) när jag växte upp. 
 
18. C: Mhm (förvånad) 
 
19. D: Då var det mer prat om jordens resurser och så vidare, sen tycker jag att det är 

klingat av(2.0) Det verkar inte vara så många som känner till det, men sopberget 
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och(.) om oljan inte skulle räcka och så vidare(.) Det var på mitten av 70-talet(.) 
Sen tycker jag det har försvunnit. 

 
20. B: Det kanske är nya perspektiv och så. 
 
21. D: Jaa (med viss tvekan) 
 
22. B: =Men jag kan ju delvis hålla med dig om att det man kanske pratade om då, 

pratar man inte riktigt om idag 
 
23. C, D: Nej (instämmande och samstämmigt) 
 
24. B: Man kanske tar det förgivet? 
 
25. D: Ja, men pratade om det då och sen läser man i tidningen idag om hur 

användningen av plaster har tiofaldigats sedan dess(.) Ah jag vet inte. 
 
26. C: =Ja jag tycker att nu finns en annan medvetenhet än vad det gjorde då, då var 

det inte(.) Jag tänker mer på(.) Ja men på 70-talet var det energikrisen och så var 
det oljekris 

 
27. D: Jaa. 
 
28. C: Och man skulle släcka lampor/ 
 
29. D: =Det är det jag menar. Jag tycker att det är mindre medvetenhet idag. 
 
30. C: =Nej jag tycker tvärtom. Det kanske beror på(.) vad man har 
 
31.  D: Men 70-talsvillorna byggdes med jättesmå fönster 
 
32. C: Jaa. 
 
33. D: Med minimal ventilation(.) för att spara energi  
 
34. C: Ja, det är sant. 
 
35. D: Men(.) Hur medveten är man om såna saker idag? 
 
36. A: =Men jag tror ändå man måste ha ändrat diskussionen där, för att innan(.) så 

var det. Jag kan tänka mig att det var mer diskussioner om sophantering. Idag är 
det nästan bara global uppvärmning som jag tycker man diskuterar, vilket 
nödvändigtvis inte behöver vara hållbarhet(.) även om det finns med i det. Just 
resurshantering kanske det är mindre diskussion om(.) Jag har säkert själv kastat 
glödlampor i papperskorgar(.) förr och det skulle jag inte drömma om att göra 
idag(2.0) Och de flesta som hade gjort det hade nog fått en utskällning om någon 
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hade sett det(.) Så jag tror medvetenheten kanske har ökat samtidigt som 
diskussionen är lika igång nu som då. 

 
37. D: Mm. 
 
38. S: Men vad tänker ni när ni hör hållbarhet idag? Vad associerar ni med 

hållbarhet? 
 

(svar dröjer 3 sek) 
 
39. C: Jag tänker jättemycket på sopsortering och återvinning och såna saker och sen 

att(.) planeten ska hålla. 
 
40. B: Jag känner ju att, jag är ju lite politiskt engagerad(.) och jag gillar ju det där 

begreppet för att det går att tillämpa på det mesta. Att man tänker lite längre, 
framåt. Det man gör idag ska inte dra undan sina möjligheter för saker i 
framtiden. Så jag på något sätt(.) Jag tror att det är många som tänker miljö när 
dem ser hållbarhet, men jag försöker hela tiden bredda det(.) För att det är en 
viktig princip, en princip om hållbarhet.  

 
41. D: =Kan det innebära människor också? 
 
42. B: Ja precis. Hur människor beter sig 
 
42. D: Människor. Hur länge man lever 
 
44. B: Men många tänker nog miljö, (!)tror jag, men det kanske är fel. Jag vet inte 
 
45. C: Nä jag tänker som du tror. 
 
46. A: (!)Absolut. Det är också mina associationer, men jag håller mer om att det är 

ett begrepp som borde kanske breddas till att innefatta(.) Människor, ekonomi, 
alltihopa. 

 
47. S: Ja, det är ju ett väldigt komplext begrepp och det finns ju ingen direkt, officiell 

definition utan det handlar ju mycket om tolkning och var man väljer att stoppa in 
det(.) Och alla kan ju syssla med hållbarhet, privatpersoner, organisationer, 
företag, myndigheter ja(.) Alla(4.0)  

 
Hållbarhet kan ju lite ses som ett samlingsnamn för olika sätt att ta olika sorters 
ansvar(.) Beroende på vart man diskuterar det här och vilket sammanhang, men 
man brukar utgå ifrån människors behov och att de ska försöka tillgodoses och att 
man ska försöka undvika negativa konsekvenser, mycket framtidstänk(3.0) Ni var 
ju redan lite inne på det här med ansvar, men har ni några förslag på hur man 
skulle kunna ta ansvar? 
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48. B: I vilket sammanhang då? 
 
49. S: Utifrån hållbarhet. 
 
50. B: Det är väl det där att tänka efter före, känner jag. Att tänka på konsekvenserna 

av det man gör för(.) de närmsta, men också lite längre bort. Jag menar, hela 
landet eller hela världen. Vad bidrar jag med. Det handlar ju om vad som helst, 
vilka varor man köper eller hur man beter sig mot någon på stan eller(.) hur man 
beter sig mot sina barn som kommer att ja(.) leva vidare när, ja. 

 
51. A: Hur man ska ta ansvar var frågan? (respondenten återgår till frågan) 
 
52. S: Mm(2.0) Om man utgår från att något ska vara hållbart. 
 

(gemensam tystnad 4 sek) 
 
53. D: Inte vänta på att någon annan ska göra någonting(2.0) Utan tänka, vad kan man 

själv göra. 
 
54. B: =Läsa på. 
 
55. D: = Ja, medvetenhet. 
 
56. S: Om ni tänker utifrån ett företag då, hur skulle ett företag kunna ta ansvar? 
 

(gemensam tystnad 6 sek) 
 

57. A: Men(4.0) Det blir också såhär, vad pysslar man med, vad har man för 
aktiviteter som företag?  Det blir ju lika brett som att säga, vad kan en människa 
göra för att vara hållbar och hur brett sätter man hållbarhet?(3.0) Jag kan också 
någonstans känna att jag blir passiv av att det finns så mycket man kan göra(.) och 
att hur mycket faller på mig som individ när det är gemensamma problem som 
nästan kräver gemensamma, stora lösningar för att lösa de gemensamma 
problemen. Det blir så ofta att(.) till exempel hållbarhet, faller på individer som 
råkar bry sig mer än andra, medan(.) Människor som inte bryr sig så mycket får 
fördelar på bekostnad av de människor som bryr sig. Och därför hade man behövt 
lösa det mycket bredare(.) Det är inte svar på frågan om företag, (!)vad företag 
kan göra? Jag vet inte (lite uppgiven) för det beror på vad företaget pysslar med(.) 
men att man behöver sätta gemensamma regler för att(.) företag ska kunna spela 
lika villkor(.) och hur hållbara företag kan baseras på hur hållbara vi låter företag 
vara.  

 
58. S: Om vi tänker oss lite enkelt att ett företag jobbar mycket med hållbarhet, så 

bidrar ju det till att individer kan göra mer hållbara val(.) Ja, bättre val av 
produkter och tjänster och så vidare.  
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59. B: Mm, jag vill bara flika in det att det finns ju kanske såna företag som jobbar 
väldigt mycket med hållbarhet, men tänker knappt på det själva i sin verksamhet. 
Sen finns det de som är väldigt bra att kommunicera ut att de är jättebra, och de 
behöver inte vara jättemycket bättre men det klart.  

 
60. D: Sen beror det ju mycket på var företaget ligger någonstans. Pratar vi om ett 

företag i Sverige eller på andra sidan jorden. På en global marknad så är det(.) Det 
är inte lätt att hålla på och konkurrera i Sverige och tycka att man ska vara 
hållbar. Det låter jättefint, men sen ska någon köpa det där och de flesta är 
prismedvetna. Det kanske en fördom jag har men antingen pris- eller 
kvalitetsmedvetna(.) Visst, jättefint att jobba med, det är en fin tapet men sen så(.) 
kommer folk inte köpa de produkterna ändå.  

 
61. A: =Det blir lätt att man som företag duttar i marginalen.  
 
62. D: Ja  
 
63. A: Du kan ha ett företag som jobbar hållbart men när det företaget utgör 0.01 % 

av marknaden så blir det fortfarande väldigt 
 
64. D: Ja 
 
65. A: Duttigt. 
 
66. D: Man kanske måste ha lagar som styr världsmarknaden(2.0) Så att man kan 

konkurrera och även kunna vara hållbar.  
67. B: Jag vet inte om du fick svar på frågan? 
 

(Samtliga respondenter uttrycker sig samtidigt och utgör ett sorl) 
 

68. A: Det var en svår fråga. 
 
69. B: Vad kan företag göra för att jobba hållbart? 
 
70. D: =(!)Det beror på förutsättningarna tror jag. 
 
71. S: Ja(.) men det här blev en bra inledning(.) Om vi ska gå över lite till materialet 

som vi ska titta på(.) och då ska vi titta lite på ett företag som jobbar ganska 
mycket med hållbarhet, och det här trycker dem ganska hårt på i deras 
kommunikation(.) Så är det Preem 

 
(visar bild på företagets logo med grön björn på orange bakgrund) 

 
72. C: (!)Jaha, det hade man ju inte trott. 
 
73. B: (skratt) 
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74. S: Är ni bekanta med Preem? 
 
75. A, B, C, D: Ja. (Samstämmigt) 
 
76. S: Mm, det är ju ett svenskt företag som producerar och säljer drivmedel(.) bensin 

och diesel och de har ju allt det här andra vanliga som finns på en 
bensinstationer(.) Uthyrning av släp, bilar, korv och ja. Bilvård och alltihopa och 
vi ska titta lite närmare på några korta texter(.) som handlar om hållbarhet. Och vi 
ska då utgå från Preems syn och hur de beskriver. 

 
De säger att för oss innebär hållbarutveckling att behov ska kunna tillgodoses för 
både oss och kommande generationer. Och vidare säger de att de har ett stort 
ansvar(.) i att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser och minimera 
miljöpåverkan i alla led(.3.0) Och det ska de göra genom att vara nytänkande, 
innovativa och ta aktiv handling(.) så säger dem att de tar sitt ansvar för en 
minskad klimatpåverkan och en bättre miljö och ett bättre samhälle(3.0) 
 
Vad tänker ni kring det här? 
 

(4 sek gemensam tystnad) 
 

77. A: Min första tanke är greenwashing, att man som(.) olje(.) kolvätesförsäljare(.) 
pratar om att vara hållbara, tänka hållbart(.) så är det en paradox, det bästa du 
hade kunnat göra är att lägga ner din verksamhet. (!)Men jag förstår att det är 
barnsligt att tänka så för att folk behöver drivmedel(.) Men jag tänker ju inte alls 
på Preem som har en trovärdighet i frågan om hållbarhet.  

 
(4 sek gemensam tystnad) 

 
78. S: Håller ni med eller? 
 
79. C: Jag tänker samma sak, ska de sluta sälja bensin? 
 
80. D: Mm. 
 
81. C: Det tänker jag. 
 
82. D: Eller snarare, ja men att vilka är målen? Jag skulle vilja förstå de konkreta 

målen. För jag vet att Preem jobbar mycket med tallolja, att de blandar i det i 
bränslet(.) 30 % i diesel 

 
83. C: Jaha. (förvånad) 
 
84. D: Så(2.0) Jag kan ju förstå att det finns där(.) men det blir en paradox att hur 

jobbar man dels med att ta upp fossila bränslen ur jorden, kol ur marken eller 
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vilken princip man nu jobbar efter men(.) Konkreta mål i såna fall att, vad är det 
för något? Man förstår att dom gör det men man kanske vill ha något mer(.) Lite 
mer konkret. 

 
85. B: Som företag kanske man gör bäst i att(.) Tänk om alla företag skulle säga att vi 

lägger ner allt det här med bensin, ingen bensin kommer att fraktas in i landet och 
så vidare och så bygger vi hela vårt samhälle på att vi har bilar och att(.) maten 
ska gå lastbilar och så vidare(.) det tycker ju inte jag är att ta ansvar. Det här är ju 
liksom trycka utvecklingen framåt ändå, om de verkligen gör det här(.) 
Innovation och ny teknik går ju inte över en natt utan det är ju långsiktigt arbete 
och om man nu stödjer dem här (respondenten hänvisar till Preem) istället för 
några andra som inte gör det, så bidrar man ju ändå till att de får fortsätt sitt 
innovativa arbete. Om man ändå har en bil som tankas med bensin.  

 
86. D, C: Mm. 
 
87. A: Ja.  
 
88. D: =Men de kan ju jobba vidare i så fall med att hitta riktigt miljövänliga 

alternativ(.) och inte bara försöka minska ner(.) antalet gram utan verkligen byta 
ut.  

 
89. B: =Fast det är ju ändå en vinst, totalt sett. 
 
90. A: Ja. 
 
91. D: =Det är en vinst ja, men om man visar på mål, ja men totalt sett ska vi finnas 

som företag om(.) 20-30 år men då ska vi ha bytt ut alla våra fossila till 
förnybara(.) Och under den tiden ska vi mer konkret se, men vad är det gör något, 
vad kommer vi få välja på? 

 
92. A: =Men det där är ju det lite mer mogna sättet att se på det, när man tänkt efter 

absolut 
 
93. A, B: (skratt) 
 
94. A: Och jag håller ju med om det(.) Kan du reducera mängden icke-förnybar 

energi med 30% (.) så är det lika mycket som att man hade skippat var tredje 
biltur, att man skippat var tredje kilometer bil, så det är ju gigantiskt (!)Det kan ju 
vara gigantiskt stort och absolut något som man bör(.) Om jag själv tankar, vilket 
jag inte gör så ofta eftersom jag bor i centrala Stockholm, så jag drabbas ju inte 
mycket av Preems marknadsföring eller(.) behöver ju inte ta det 
ställningstagandet speciellt ofta. Men hade jag tagit bilen i positiv riktning så är 
det något som jag hade(2.0) Hade jag vetat om det här hade det kunna påverkat 
mina beslut, det är det som jag försöker säga.  
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95. D: Mm. 
 
96. A: (!)Men jag har en hög mur och min grundinställning till hela oljeindustrin gör 

att jag komma avskriva det mesta de säger(.) Att de försöker vara miljömedvetna 
utan att vara det.  

 
97. B: Jag är nog kanske lite mer nyanserad där 
 
98. A: (skratt) 
 
99. B: Jag vet inte men kritisk, (!)generellt kritisk när jag hör saker och ting. Jag 

köper ju inte det där rakt av bara för att de säger det. Jag vet ju att dem kan dra på 
med hur mycket som helst och lura mig, så jag blir inte sådär åh vad bra(sägs med 
förställd oskyldig, ljus röst) utan jag är mer jaja(inlyssnande) om det stämmer så 
låter det bra men jag kan ju inte säga att jag har hört det om Preem(.) Jag brukar 
inte tanka där. 

 
100. S: Det här är alltså utdrag från deras hemsida och det är här man kan hitta det(.) 

Under hållbarhetsfliken. 
 

(visar vyn av ”Hållbarhets”-fliken från Preems hemsida) 
 

101. S: Och de säger också på deras hemsida, att samhället behöver deras produkter 
och därför ska de se till att de produceras och används på ett så hållbart och energi 
och miljöanpassat sätt som möjligt(4.0) och vi ska titta lite närmare på två av 
deras produkter 

 
(visar bilaga x på skärmen som visar skrärmdumpar av reklamfilmerna respondenterna 

skall komma att få se) 
 

102. S: Och då ska ni få se två reklamfilmer(2.0) Dem har sänts på TV under 2016 och 
2017.  

 
(reklamfilmen dröjer 7 sek pga tekniska problem, se bilaga X för transkription) 

 
103. S: Och här kommer nästa. 
 

(reklamfilmen spelas upp) 
 

104. S: Hur tolkar ni filmerna? 
 

(Svar dröjer 3 sek) 
 
105. C: Det verkar ju som att de vill satsa lite på(.) ja vad ska man säga(3.0) På 

miljötänket även i maten, eller jag vet inte riktigt. Funderar lite på vad är för folk 
som de vill och tror kommer handla det där(3.0) Jag vet inte 
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106. D: Hade du köpt något? 
 
107. C: (!)Nej det skulle jag inte ha gjort(2.0) Jag käkar aldrig frukost ute(.) jag brukar 

inte tanka på Preem (skratt) 
 
108. B: (skratt) 
 
109. C: Och kycklingkorv låter inte sådär jättegott. Inte korv över huvudtaget. 
 
110. D: Nej (förstående)   
 
111. C: Nej, jag skulle inte ha nappat (skratt) 
 
112. B: (skratt) Det där med kycklingkorven är lite lustig. Att göra en reklam på 

kycklingkorv(.) Jag förstår ju tänket att ja det är ju lite nyttigare än nötkött 
 
113. C: Ja. 
 
114. B: Men det är en marginell(.) Jag såg det mer som humor och inte så att jag 

känner åh wow nu ska jag åka och handla där(upprymd). 
 
115. A: Jag har svårt att känna att(.) Det här känns väldigt(.) Att man vill rida på en 

grön våg utan att man egentligen är del av den. Att sälja kycklingkorv(.) 
egentligen  är det inte dumt, men jag har svårt att tänka mig att de gör det på 
grund av sitt miljötänk som en del av sin ideologi. Utan istället tolkar jag det som 
att man gör det av att(.) kunna skylla. Man hittar en billigare produkt, det vill säga 
kycklingkorv och kan sälja den för samma pris som en fläskkorv så är det bra. 
Hur ska du kunna förklara det för konsumenter? Jo du säger att av miljöskäl som 
du göra den förändringen och sen vill du sälja in den till människor som har hört 
om en grön trend, hur skadligt rött kött är(.) och att det inte(.) Jag får inte en 
känsla att det här är en del av deras ideologi, deras core values. 

 
116. S: Så det här blir inte trovärdigt? 
 
117. A: För mig har det här ingen trovärdighet. 
 
118. D: Att sälja bensin gör man ju i väldigt små marginaler dem är ju tvungna att ha 

minst hälften av utbudet, om inte mer, är i kring produkter(.) Så jag förstår att 
dem försöker att se till att den delen får vara ihopkopplad med det andra(.) Det är 
säkert en smart marknadsföring och strategi att få hela konceptet att(.) Man ska 
tänka på Preem som en(.) typ miljövänligt företag så att man har det också(2.0) 
Jag kan ju förstå att man gör det. Det går liksom inte att bara sälja bensin, det är 
ingen som överlever på det. (!)Utom obemannade stationer. 

 
119. A: Mm. 
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120. D: Nu finns det väl bara JET tror jag, som gör det(.) Helt obemannat 
 
121. B: ST1 också. 
 
122. C: Jaa precis. 
 

-Namn på olika bensinmackar diskuteras vilka ej relevant för diskussionen- 
 

123. D: Ja det är dem som Preem konkurrerar med i den nischen. 
 
124. B: Men den där frukostpåsen då? Den var inte så lång(.) Den var ju bara 15 

sekunder. 
 
125. S: Vill ni se den igen? 
 
126. B: (!)Ja kör den igen. 
 
127. C: Ja det skulle ju behövas faktiskt. 
 
128. B: Man nästan väntade att det skulle komma något mer, så man registrerade 

nästan inte. 
 
129. C: Nej. (instämmande) 
 

(sista reklamfilmen spelas återigen upp) 
 
130. S: Vad tyckte ni om den? 
 
131. C: Det är svårt att veta den där innehåller tycker jag. 
 
132.  D: Tekniskt sett så tycker jag den är fin, estetiskt och sådär(.) Den är fint gjord. 

Jag tänker direkt när jag hör en lite manlig basröst, jaha då ska man tänka 
förtroende och då blir jag helt negativ.  

 
133. B, C: (skratt) 
 
134. D: Och då tänker man nä den går jag inte på. 
 
135. B: Men det var med samma röst på kycklingkorven där va? Eller? 
 
136. D: Nej där var det ju 
 
137. B: =Ja då var det ju dem själva som intervjuade 
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138. D: =Då skulle man väl nå ut till folket, men den andra där ska man(.) Nej, 
förtroende(.) Nej, jag är jätteskadad (skratt) 

 
139. B: Det är ändå lite mer stil på frukostpåsen, det känns(.) där har man inte lika 

mycket att gnälla på.  
 
140. D: (skratt) 
 
141. B: Men konceptet med kyklingkorven (skratt) Det ser jag inte som något att hylla 

(skratt)  
 
142. D: =Fast jag vet inte. Är andra reklamer bättre? Är det inte som reklam är mest? 
 
143. B: Ja det är möjligt men(.) jag vet inte när det gäller hållbarhet. Jag förstår ju att 

de tänker att det här ska visa att de är hållbara, men jag vet inte riktigt. Men det 
där ekologiska känns ju som att det i alla fall finns ekologiskt där, vissa ställen 
har inte ens ekologiskt över huvud taget, så att(.) Det finns ju ändå någon slags 
intention, folk vill ändå ha lite mer ekologiskt (!)om det inte är 
jättejättedyrt(påpekar tydligt)(.) och det fattar inte jag om det är där eller inte. Så 
jag är lite skeptisk ändå. 

 
144. S: Nej det framgår ju inte riktigt, det är ju lite oklart vad som är i där. 
 
145. B: Jag blir ju inte (!)oh wow 20 spänn för en jättefin(.) ekologisk(.) frukostpåse 
 
146. D: =Men 39? 
 
147. C: Vi har ju ingen aning om vad det är för någonting 
 
148. B: =De säger ju att det är ekologiskt. 
 
149. D: =Fast vi ses tre produkter för 39 kronor 
 
150. C: Jaa. 
 

-Påsens innehåll diskuteras, ej av värde för diskussionen- 
 
151. B: Men jag tänker att jag har lärt mig att en sån där papperspåse, man tror att det 

är så ekologiskt och bra, (!)miljövänligt och bra, men att det egentligen är ganska 
energikrävande med papperspåsar och att folk använder det för mycket. 
 

152. D: =Och sen är det ju en mugg också. 
 
153. B: =Ja, lite extraprylar 
 
154. S: Så den känns inte så ekologisk? 
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155. B: Inte(.) kanske det mest miljövänliga, jag vet ju inte hur de där är gjorda men 

om det är ekologiskt så är det ju ekologisk och man litar på begreppet. 
 
156. S: De säljer ändå in det som miljömedvetet, men era tankar är(.) massor av extra 

plastförpackningar? 
 
157. D: Ja, men det kanske(.) Eller jag vet inte. 
 
158. B: Men det är ett litet steg framåt och det är ju ekologiska grejer i den där istället 

för icke-ekologiska, ja då är det ju bra.  
 
159. D: Det är bra att man bli mer medveten och förflyttar sig litegrann i taget kanske. 

Kyckling kanske är bättre än nötkött och. 
 
160. S: Men de här produkterna, kycklingkorven och ekologisk frukostpåse, kan de ses 

som(.) två sätt för Preem att ta ansvar?  
 

(svar dröjer 4 sekunder) 
 

161. A: För mig gör det inte det(.) för jag tolkar den på ett mycket ondare sätt eller. Jag 
tolkar den mer cyniskt men(.) det verkar vara jag. 

 
162. S: Men är det inte bättre med ekologiskt än konventionellt producerat, odlat? Om 

man sätter dem mot varandra? 
 
163. A: Och där är jag inte ens säker på om det är bättre. Utan (skratt)  
 
164. B: (skratt) Jag skriver under. 
 
165. D: Jag kan hålla med om 
 
166. A: Det har ju nästan som dubbelt så stort bortfall, du kan odla hälften så mycket 

kalorier ekologiskt, som du kan odla konventionellt. Så är det nödvändigtvis mer 
hållbart att odla ekologiskt? Kanske inte. Jag tror att det är nyttigare, jag tror att 
ekologisk mjölk är hälsosammare än icke, men jag vet inte om det är hållbarare.  

 
167. D: Nej. (instämmande) 
 
168. A: Det känns mer som att man ska(.) att de gör det för att kunna(.) safe´a upp från 

kritik. 
 
169. C: Mm. 
 
170. D: Vi kanske ska gå ytterligare ett steg och börja prata om medvetet hållbar. 

Medveten hållbar utveckling. Och att det kan inbegripa antingen ekologiskt i 
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vissa lägen, eller medvetet jordbruk där man(.) utesluter vissa bekämpningsmedel 
men har kvar andra.  

 
171. B: Mm. 
 
172. D: Vilket gör att man inte för klassificeras som ekologiskt, men du har ändå ett 

klart bättre, totalt sätt, hållbart perspektiv(3.0) Det kan vara lätt att bli lurad, men 
får liksom borra ner i mer fakta. 

 
173. A: Jag kan ju fundera på vad jag själv hade velat ha från dem(2.0) Jag hade velat 

att dem på något sätt erkände sin roll i det hela och sen kanske förklarade hur det 
kunde bli bättre. Och att bara erbjuda en ekologisk dutt, som antagligen kommer 
kosta lite mer för mig. Alltså det är fint att det finns en möjlighet, en valfrihet, 
men det är inget som jag(.) är imponerad av(.) Jag utgår ju från att det kommer 
finnas och det finns(.) ekologiska alternativ i samtliga matbutiker och 
leverantörer, så det är ingenting som kommer få mig att välja dem över en 
annan(.) Det är nästan som en hygienfaktor, det ska finnas. 

 
174. S: Om vi ska lämna dem lite och titta lite på en utomhusreklam, som också 

kommer från Preem. 
 

(Visar bild, bilaga x) 
 

175. S: Utomhus reklam kan ju tillexempel sitta busshållsplatser eller tunnelbana eller 
längs vägen(.) Det här är ju då Preem evolution diesel plus och det är deras 
svanenmärkta diesel. Vad har ni för tankar om det här? 

 
176. B: Jag blir ju positivt inställd när den där svanen står där(.) Då känns det rent 

spontant som att det måste finnas något bra där. Men däremot så tror jag, det har 
jag väl också läst, att det behöver inte vara så himla bra, som jag tror att det är. 
Men spontant så känner jag att, det där det gillar jag bättre. Jag blir gladare 
(skratt) Jag vet inte, det är svårt att förklara. 

 
177. S: Känns det här mer trovärdigt? 
 
178. B: (!)Ja för det där är ju deras core product, deras huvudgrej och inte det här 

snicksnacket runt omkring. Det är ju det som man kopplar ihop med Preem, jag 
kopplar inte ihop dem med kycklingkorven (skratt) Så ja, just det där 
svanenmärkta och ja(.) De måste ha gjort någonting, tycker man, för att få det där. 

 
179. C: Ja jag vet inte riktigt. Jag vet att det är en miljömärkning men jag vet inte 

riktigt vad det innebär och speciellt inte när det är diesel. 
 
180. B: Jag tror jag såg svanenmärkt gas i Lysekil där, så var det(.) Jo men jag tror att 

det var svanenmärkt och det var första gången jag såg det.  
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181. D: Jag gissar att Preem ha fått det där för att de blandar i 30% tallolja. 
 
182. S: Det stämmer bra. 
 
183. D: Då har de uppnått en viss(.) då(.) Ja, jag kan både bli positivt och negativt 

inställd till det här(2.0) Det positiva är ju att de gör någonting åt det, men det 
negativa är att man vill alltid få människor att ändå, fast man gör något egentligen 
elakt mot miljön, att känna sig lite bättre.  

 
184. S: Idag har dem faktiskt blandat i 50% 
 
185. D: =(!)50? 
 
186. S: 30% var det vid lanseringen och nu är det 50. 
 
187. D: Ja det är ju bra och det kommer ju till slut till en punkt då tekniken utvecklas 

så pass mycket så man klarar av att ändra det till 100. Men(.) det är bra att se 
målen. 

 
188. B: =Ja det där ser man ju ingenting om. 
 
189. D: Nej. (instämmande) 
 
190. B: Jag är ju ingenjör och skulle gärna vilja att det stod just hur många procent det 

var (skratt) 
 
191. A: (!)Jaa. (positiv) 
 
192. B: Men det gör det ju inte och jag förstår ju det(.) att alla inte är lika nördiga som 

jag och vill veta exakt. Men jag blir ändå positivt, sådär. 
 
193. A: Men det hade gjort att jag själv(.) Alltså, jag har sett den här annonsen själv i 

tunnelbanan och min tanke var Gud vad svanen har sålt ut sig(2.0) Men hade man 
haft en sån diskussion där man sa(.) Vi har, genom att blanda in 30 eller 50% 
tallolja, då kan vi minska de totala utsläpp på såhär mycket, det gör att du kan åka 
såhär långt för samma klimatkostnad som när du tankar hos en konkurrent(.) Ja 
för mig hade det verkligen funkat(.) Mer än att bara göra världens första 
svanenmärkta diesel. För jag tänker att när man börjar på så pass mycket minus, 
som Preem gör i min värld, eftersom att de är en säljare av olja. Så(.) behöver 
man kunna bevisa varför man är värdig att bli lyssnad på i frågor som handlar om 
miljö(.) Och hållbarhet.  

 
194. S: Visste ni alla att den här dieseln fanns? 
 
195. C: Nej. 
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196. D: Ja. 
 
197. A: Ja. 
 
198. B: Nej det kan jag nog inte säga. Jag visste att det pågick arbete men. 
 
199. D: Jag fortsätter köra biogas, 100% biogas tills det finns andra typer av bränslen 

som jag tror på. Funkar och det här är ett utav dem alternativ som jag sett. Men så 
länge de inte jobbar bättre med alternativa bränslen och så länge som diesel och 
bensin är en biprodukt av, egentligen av flygbränslet och det fortsätter att stiga 
hela tiden, så tror inte jag på de här fossila bränslena förrän de har lyckats bättre.  

 
200. S: Ni som inte hade sett den här tidigare, för du hade inte heller sett den här? 
 
201. C: Nej. 
 
202. S: Spontant såhär vid första kontakten, vad tänker ni kring drivmedel med 

svanenmärkning? 
 
203. C: Jag vet inte om jag skulle tänka så mycket. Jag är inte alls lika påläst och inne i 

det här som ni andra är(.) Nej, jag vet inte vad jag skulle tänka. Jag har inte sett 
det där och jag kör ju inte på diesel, heller. Så(.) då känns det ju inte lika(.) 
aktuellt(3.0) Nej jag vet inte vad jag skulle tänka faktiskt.  

 
204. B: Vad var frågan nu igen? 
 
205. S: Jo(.) Drivmedel med svanenmärkning är ju(.) ganska unikt 
 
206. B: Jo men jag har ju funderat på det, just när jag såg den där gasen. Jag vet ju att 

märkning är ju ett sätt att få folk mer välvilligt inställda, men det funkar ju delvis. 
Det är ju en hjälp för människor ändå, någon sorts(.) Man tror ju i alla fall att det 
finns någon sorts kontroll och så, när det är någonting som redan är etablerat. 
Svanen litar jag ju ändå på delvis. Det är ju inte något som är helt okänt för mig. 
Man kan ju sätta någon grön blaffa och säga att det här är certifierat enligt någon 
och man aldrig har hört talas om det, men det där är ju ändå något man har sett på 
massor av produkter och har någon sorts tillit till. Så därför så känner jag att det 
ändå är en positiv sak. Men det klart, det gör ju stor skilnad. Hade inte 
svanenmärkningen stått där(.) Då hade jag ju inte(.) då hade dem behövt säger 
något mer för att övertyga mig att det vore bra.  

 
207. D: Men hur många människor biter såna där märkningar på?  
 
208. B: Jo men jag tror ändå att folk har någon slags syn 
 
209. D: =Men vilka är folk? Hur stor procent av befolkningen? 
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210. B: Det är nog ändå ganska många som vet och är jättekunniga i miljöfrågan och 
så vidare 

 
211. C: Mm. 
 
212. B: Så kanske. Men jag vill göra skillnad sådär. Ja men titta, det här är ju 

svanenmärkning. Lär man sig bara att det finns ett sånt då satsar man på att köpa 
det. 

 
213. D: Även om det är dyrare? 
 
214. C: =Fast jag tror att, om den där dieseln kostar(.) en femma mer, då tror inte jag 

att man tankar med den(2.0) Det skulle inte jag gjort i alla fall.  
 
215. D: =En prisspärr. 
 
216. C: Ja det tror jag.  
 
217. B: Men sen kan man ju tycka att det är en bra grej. Att, hade jag lite mer pengar 

så kanske jag skulle köpa. 
 
218. C: Jaa. 
 
219. D: Så om det inte kostar mer pengar så tar jag den. 
 
220. C: Jaa. 
 
221. D: Så det måste vara samma pris? 
 
222. C: =Eller om det är marginellt. 
 
223. B: =Ja, eller om man har råd. Det är ju det där, man måste göra avvägningar. Man 

kan inte göra allt själv. 
 
224. D: Man måste se en vinst för sig själv annars gör man det inte.  
 
225. A: Jaa. 
 
226. D: Men positivt var det ju i alla fall.  
 
227. S: Så människans individuella behov(.) går före andra behov, till exempel miljöns 

framtid? 
 
228. D: Jaa. 
 
229. C: Ofta är det nog så tror jag. 
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230. A: Vid beslutsögonblicket i alla fall. 
 
231. D: Tyvärr. (instämmande)  
 
232. B: Ja men så är det ju, men jag tänker lite som du pratade lite om i början att, en 

människa kan ju inte göra allt. Jag bosätter ju mig inte på gatan och slutar att äta 
bara för att ska ju vara snäll mot världen. Jag försöker ju(.) Alltså, alla människor 
vill ju leva ett liv och det vill ju alla andra också. Jag kan ju inte kräva att dem ska 
göra allt för mig. Det är bättre att vi gör en liten del var(.) så blir det ju stor effekt 
tillsammans(2.0) Man kan ju inte göra underverk över en natt, utan det är ju 
långsiktig utveckling. 

 
234. S: De här produkterna som ni har fått se, kan dem delvis vara ett svar på vissa 

frågor kring hållbarhet? Kan det vara en del av lösningen? 
 
235. B: (lite motvilligt) Jaa, jag tenderar ju att tänka så ändå(2.0) Det är ju bättre att det 

händer någonting än att det händer inget(.) Och alla är inte lika kunniga(2.0) Att 
man pratar om ekologiskt känns ändå positivt på något sätt(3.0) Man blir mer 
medveten. Ja men det finns något som heter ekologiskt, ja vad är det? Skulle 
ingen säga det, jag vet inte. Jag tror att det ändå är bra att man pratar om det, men 
sen vet jag inte då hur mycket mer jag gillar Preem(.) på grund av det.  

 
236. A: Jag tycker egentligen att det är superpositivt, det är bara att(2.0) de inte känns 

trovärdiga i det. Men(.) små steg som många människor tar betyder skit mycket i 
slutändan. Precis som tvärt om och alla bara skiter i allt, så går det dåligt(.) Men(.) 
för att jag ska känna att just Preem är ett svar på problemen, så hade jag velat 
känna att  de hade större insikt om vad de själva är i systemet(.) Att de hade tagit 
större ansvar, att de hade haft en självkritik till hela oljeindistrin. 

 
237. S: Framgår inte det i de här produkterna? 
 
238. A: (!)Det fram går inte alls(.) i produkerna, upplever jag(.) Nej, ingen självkritik 

och därför köper jag resonemanget, eller(.) deras reklam. De hade behövt en vit 
bok(.) Oljeindustrins vit bok. 

 
239. D: Jag tänker samma sak också. Just när man sätter bakomliggande fakta, ja om 

20 eller 30 år ska vi vara helt fosilbränslefria och under tiden så ska vi göra vi det 
här som steg på vägen. Något slags övergripande på något vis, men nu känns det 
som småduttar. Det är en fasad för att verka trovärdiga. 

 
240. A: =Och jag är helt inne på det. Exakt så känner jag också att, hade man sett att en 

plan med(.) det här är vår framtid, den här industrin som vi håller på med idag den 
kommer aldrig funka 

 
241. D: =Men vi vill finnas då också 
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242. A: =Ja, vi vill finnas i framtiden 
 
243. D: =Och därför 
 
244. A: För att framtiden ska kunna finnas så måste vi lägga om vårt energisystem. Då 

hade Preem gått från att ligga på min minus till att jag skulle känner att de är, 
uppe med Tesla, uppe med naturen(.) Som en aktör för framtid. 

 
245. B: Vad säger du? (riktat mot respondent C) 
 
246. C: Jag vet inte vad jag ska säga 
 
247. B: (skratt) 
 
248. S: Men såhär då(.) Kan det kännas bättre före konsumenter att tanka bensin om de 

vet att de kan köpa ekologiskt kaffe och svanenmärkt diesel på samma ställe? 
 
249. C: Jag tycker att det känns lite sjukt. Skulle man ta en omväg med sin 

bensindrivna bil, för att köpa ekologiskt på en mack som ligger längre bort? Det 
känns lite fel(skratt). Det sitter jag och tänker på. 

 
250. A, B: (skratt) 
251. S: Men tankar ni på samma mack, väljer ni en bensinstation, ett märke? Eller tar 

ni bara den som råkar vara i närheten?  
 
252. C: Jag gör lite olika. Jag tankar för det mesta på en men jag skulle säga att 

kanske(.) 60-70%. 60 kanske, tankar jag samma kedja.  
 
253. S: Är det för att det råkar vara geografiskt nära? Eller 
 
254. C: Det är bara för att råkar ha kort på den på macken. 
 
255. S: Hur kommer det sig att du råkar ha kort på just den kedjan då? 
 
256. C: Ja du, det minns jag inte riktigt. (skratt)  
 
257. D: Tradition? 
 
258. B: Ja men det är mycket tradition i. 
 
259. C: Det råkade nog blir så någon gång i världen och sen fortsatte det så. Men sen 

de andra 40 procenten så handlar jag på andra ställen som är(.) Närmare eller 
billigare. 

 
260. D: De som dyker upp när det lyser rött. 
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261. C: Ja precis.  
 

-Olika bilar diskuteras som ej är av vikt för diskussionen- 
 

262. S: Men för att sammanfatta lite då. De här produkterna som ni har sett, ni tror 
alltså inte att det kan kännas lite bättre för konsumenter att svänga in på på Preem, 
när de vet att de här produkterna finns där? 

 
263. B: Jo jag tror att det är en del som tycker att det känns bättre, men jag personligen 

känner mig väl kanske inte så mycket bättre. Men jag tror det om människor. Jag 
vet inte om det stämmer, det är en fördom jag har men(.) jag har en tro om att de 
tror det(3.0) Alla vill ju ha en bra känsla. Man vill ju inte känna sig som en bov 
och det här hjälper dem att känna sig lite bättre. 

 
264. A: Jag tror att svanenmärk diesel kan ha en effekt på människor men jag tror inte 

att kycklingkorv eller frukostpåse har någon effekt alls(.) på val av mack. 
 
265. B: Nä precis, det tror inte jag heller. 
 
266. A: Människor som känner till 50% tallolja, för dem kan nog svanenmärkt diesel 

vara avgörande för val av mack och jag tror inte att någon någonsin kommer att 
bry sig om kycklingkorven.  

 
267. B: Ja det håller jag med dig om. 
 
268. S: Om ni inte har något mer att tillägga så får jag tacka så mycket. 
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Bilaga 3 
Stimulansmaterial; Preems utomhusannons från hösten år 2016 
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Bilaga 4 
Stimulansmaterial; Stillbild Preems reklamfilmer sända mellan år 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  71 

 
Bilaga 5 
Stuart Halls modell för encoding/decoding. 

 


