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ABSTRACT 
 

Purpose – The thesis is based on an interest in Corporate Social Responsibility (CSR), consumer-

oriented CSR communication on social networking sites and the CSR-oriented jewellery company 

PANDORA. Thus, the problem statement is investigating how PANDORA can communicate their 

CSR initiatives on Facebook and Instagram to the forthcoming high-spending consumer group, 

called Generation Z (Gen Z). 

 

Methodology – With PANDORA as epicentre, this thesis employs a single-case study approach in 

which the problem statement is examined on the basis of qualitative interviews by means of four 

expert interviews and three focus group interviews. The problem statement is also investigated from 

the viewpoint of an epistemological social constructivist, meaning the findings among others 

originate in a specific context that results in profound knowledge about PANDORA. However, this 

delimits also the findings’ generalisability and usability of other companies and industries. 

 

Theory – The theoretical scope of the thesis embraces first theories on CSR and CSR 

communication where key scholars are Visser, Schmeltz, Morsing and Schultz as well as Tata and 

Prasad. Next, theories from the field of social media and social networking sites are applied by 

using e.g. Capriotti, Kaplan and Haenlein, Korschun and Du as well as Martins and Patrício. 

Finally, theorists such as Jones, Rettie, Burchell and Riley, Solomon, Bamossy, Askegaard and 

Hogg, who focus on ethics, consumer and consumption behaviour, are employed in the thesis. 

 

Findings – One of the main findings in the analysis is that PANDORA does not communicate 

about CSR to increase sales but with the intention of making CSR an added value to the perception 

of brand and make consumers feel good about wearing PANDORA jewellery. In spite of some 

negative attitudes among Gen Z towards CSR, CSR purchasing and CSR communication, the 

analysis also shows that a prevailing part of Gen Z are interested in and consider CSR as important. 

This is exemplified in the fact that a predominant part of Gen Z consumes ecological products and 

several request for more CSR information within other product categories than foodstuff. This 

means some will consider information about companies CSR behaviour after e.g. price and quality 

are considered, and others expect to be consuming more CSR products in the future. Another main 
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finding is, when PANDORA is to communicate about CSR on Facebook and Instagram to Gen Z, 

that they need to consider certain communicative elements as well as choice of CSR messages 

because Gen Z is a social media savvy user who can be challenging to motivate to engagement. 

 

Conclusion – PANDORA can target its CSR communication at Gen Z by facilitating a virtual CSR 

dialog. To capture Gen Z’s interest and motivate them to involve themselves in PANDORAs CSR 

posts on Facebook and Instagram, PANDORA can among others draw on the following factors: 

visuals, emotional and logical appeals, relate to personal interests, focus on ‘people’ and ‘product’ 

and show purpose for engagement. 
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FORORD 
 

Denne afhandling er resultatet af en personlig og faglig rejse. Det har været det mest udfordrende 

halve år i vores studietid, men med indbringende og spændende oplevelser hele vejen i gennem. 

 

Først og fremmest skylder vi en stor tak til PANDORA for at indvillige i et specialesamarbejde. En 

særlig stor tak skal lyde til PANDORAs CSR Business Partner, Trine Pondal, for hendes 

hjælpsomhed og support gennem hele processen. Trine har været en stor inspiration under 

afhandlingens forløb og har haft et drive og en begejstring, der for enhver kan være 

misundelsesværdig. 

 

Vi vil også takke vores tre gymnasiale institutioner, Frederiksberg Gymnasium, Rysensteen 

Gymnasium og KBH Nord Lyngby, der hver især har stillet seks elever til rådighed, som vi har 

måttet låne fra deres dyrebare undervisningstimer. Tak til de atten elever, der frivilligt har deltaget i 

vores fokusgruppeinterviews og har indvilliget i at give os et indblik i deres opfattelse af CSR, 

deres forbrugeradfærd og ageren på sociale medier.  

 

En stor tak skal også gå til vores specialevejleder, Carina Skovmøller, der igennem sin konstruktive 

kritik og vejledning har inspireret os til at yde vores bedste. Carina har også fagligt været en stor 

inspirationskilde og sparringspartner gennem hele afhandlingens forløb, hvorfor det også har været 

en endnu mere spændende og lærerig en rejse. 

 

Til slut vil vi takke Maria Breiner Nielsen for hendes flittige og grundige korrekturlæsning. 

Kærester, familier og venner skal også have en sidste tak, fordi de har måttet lægge øre til meget 

under faglige frustrationer, og har udvist stor tålmodighed i de perioder, hvor aftener og weekender 

er blevet brugt på afhandlingen. 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 
	

1.1 INDLEDNING 
Virksomheder har i en årrække haft fokus på Corporate Social Responsibility (CSR), og hvordan de 

gennem en mere etisk korrekt og samfundsansvarlig værdikæde kan minimere negativ indflydelse 

på samfund, miljø og klima (Visser, 2014). Senest er forbrugere også i stigende grad blevet mere 

opmærksomme på CSR og har fået interesse for, hvordan virksomheder bedriver en 

samfundsansvarlig forretning, samt under hvilke forhold at produkter er blevet udarbejdet (Deloitte, 

2012). I forlængelse heraf ser flere virksomheder værdi i at kommunikere om deres CSR-initiativer, 

hvoraf flere virksomheder også er begyndt at anvende sociale medier som en 

kommunikationsplatform for kommunikation af CSR direkte til forbrugerne (Capriotti, 2011). 

Grundet forbrugergruppers forskelligartede adfærd, rejser der sig her et spørgsmål om, hvordan 

CSR-kommunikation kan eksekveres på sociale medier for at fange deres opmærksomhed. 

 

1.2 PROBLEMFELT 
Lovgivningsmæssige krav tvinger i dag både større og mindre virksomheder til at udvise i 

gennemsigtighed i forhold til deres CSR-engagement (Dansk Erhverv, 2016). Med disse lovkrav 

kræves det blandt andet, at virksomheder fremlægger årlig dokumentation for deres bestræbelser på 

at inkorporere etik og samfundsansvarlighed i forretningsmodellen (Erhvervs- og Vækstministeriet, 

2013). Dog er det ikke kun lovgivningsmæssige krav, der tvinger virksomheder til denne 

gennemsigtighed samt formidling af deres CSR-aktiviteter. Investorer har længe haft øje for 

virksomheders CSR-profil, men inden for de seneste år har også forbrugerne fået en større interesse 

for og en forventning om, at virksomheder tænker CSR ind i deres måde at bedrive forretning på 

(Deloitte, 2012). Fremadrettet forudses det, at forbrugerne vil have et endnu højere ønske om at 

købe bæredygtigt og etisk korrekt (Deloitte, 2012). Det bliver derfor ikke kun et spørgsmål for 

virksomheder om at følge gældende lovkrav og tilfredsstille investorer –  mangel på 

gennemsigtighed og information til forbrugerne vil i værste fald kunne påvirke virksomhedens salg 

(Deloitte, 2012).  

 

Endvidere mener en række teoretikere, at hvis virksomheder vil opnå fuldbyrdet succes med CSR, 

er det ikke længere tilstrækkeligt at bruge CSR som en slags tilføjelse i en eller flere afdelinger 
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(Visser, 2010; Porter & Kramer, 2011). I stedet fremhæves det, at virksomheder skal tænke CSR 

ind i hele virksomhedens værdikæde og fremadrettet opfatte CSR som en integreret del af 

værdikæden og dét at bedrive forretning (Visser, 2014). CSR kan således siges at være en kompleks 

størrelse, hvilket også resulterer i, at CSR til tider kan være et komplekst område at kommunikere 

om (Schmeltz, 2012). 

 

I et CSR-perspektiv er det særligt interessant, hvordan forbrugergruppen Generation Z (fødselsår 

1995-2009) siges at have et bemærkelsesværdig stort fokus på netop etik og samfundsansvar 

(Turner, 2015), og hvordan virksomheder i højere grad bidrager til at gøre verden til et bedre sted 

(J. Walter Thompson, 2015). Flere markedsundersøgelser påpeger, at Generation Z (Gen Z) har et 

særligt ønske om at vide, hvordan virksomheders ageren og holdning til etik og samfundsansvar 

tager sig ud (J. Walter Thompson, 2015; Euromonitor, 2011). Denne adfærd kan siges at være et 

produkt af, at Gen Z er den første generation, der er født i det 21. århundrede i en verden fuld af 

risici, social ulighed, klimaforandringer og økonomisk recession (Euromonitor, 2011). I forlængelse 

heraf viser en undersøgelse fra Euromonitor (2011), at omkring 81% af Gen Z er bekymrede for 

omverdenen, herunder klima- og miljøforandringer, hvilket kan siges at påvirke deres 

forbrugeradfærd og købsvaner. Denne kortlagte adfærd sammenlagt med dét, at Gen Z er det 

næstkommende købestærke forbrugersegment grundet deres befolkningsstørrelse på knap 1.3 

millioner (Euromonitor, 2011; Danmarks Statistik, 2016), kan give incitament til, at virksomheder 

bør kommunikere mere eksplicit om CSR og deres måde at bedrive forretning på til netop dette 

forbrugersegment (J. Walter Thompson, 2015).  

 

I forlængelse af ovenstående siges det, at Gen Z har en forventning om at få oplysninger omkring 

virksomheders CSR-forhold, og de er i den forbindelse ikke blege for at undersøge virksomheders 

CSR-profil forud for produktkøb (J. Walter Thompson, 2015). Førhen har virksomheders ellers 

fortrukne købestærke forbrugerskare, Generation X (1963-1980) og Generation Y (1981-1994) 

været mere skeptiske over for CSR-kommunikation (Morsing, Schultz, & Nielsen, 2008), hvorimod 

Gen Z derimod viser tegn på at have en anden betragtning af CSR (Euromonitor, 2011). Eftersom 

Gen Z har et bemærkelsesværdigt fokus på virksomheders etik og sociale ansvar, rejses der her et 

centralt spørgsmål om, hvorvidt flere virksomheder bør revurdere deres måde at kommunikere om 

CSR på for netop at ramme denne opsigtsvækkende forbrugergruppe, som Gen Z giver udtryk for at 

være.  
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I forlængelse heraf er Gen Z den første digitalt indfødte generation, der sjældent går eller står uden 

et stykke elektronik i hånden, hvorfor de konstant er online og lever deres liv gennem forskellige 

sociale medieplatforme og sociale netværkssider (J. Walter Thompson, 2015). Denne adfærd 

resulterer i, at Gen Z både modtager og indhenter en stor del af deres information online 

(Euromonitor, 2011). Med sociale netværksplatforme1 som Facebook og Instagram, der er blandt 

Gen Zs favoritter, stilles der nu anderledes krav til virksomheders hidtidige kommunikationsstil (J. 

Walter Thompson, 2015). Denne udvikling kan siges at udfordre virksomheders måde at 

kommunikere om CSR på, fordi mange har været vante til at kommunikere om deres CSR-

aktiviteter på deres hjemmesider eller gennem CSR- og årsrapporter (Capriotti, 2011). Ganske vist 

er virksomheder langt inde i en digital omstilling, men en udfordring kan ligge i, om virksomheder i 

dag overhovedet er forberedte på at kunne kommunikere om CSR til en digitale forbruger som Gen 

Z, og om virksomhederne har nok viden om, hvordan de kan fange opmærksomheden hos denne 

næstkommende købestærke forbrugergruppe.  

 

I lyset af dette kan Gen Zs adfærdsmønster således udfordre virksomheder fremadrettet. Udover at 

vise stor interesse i, at virksomheder kommunikerer om deres etiske og sociale ansvar, er Gen Z 

således en forbrugergruppe, der har anderledes forventninger til, hvordan virksomheder skal 

kommunikere til dem grundet deres digitale adfærd. 

 

1.2.1 Undersøgelsesområde 
En af de virksomheder, der står overfor en sådan udfordring i forhold til kommunikation af CSR, er 

den globale smykkekoncern PANDORA. PANDORA er en spændende virksomhed i den forstand, 

at de siden forretningens begyndelse har arbejdet med CSR i virksomhedens værdikæde (Hall, 

2014), og dermed har det sociale og samfundsmæssige ansvar længe været en af grundstenene i 

deres brand-DNA (PANDORA Group, 2016a). PANDORA er på den anden side også en af de 

virksomheder, der har været vant til at kommunikere om CSR gennem årsrapporter, CSR-rapporter 

og virksomhedens hjemmeside (jf. bilag 11). På baggrund af et ønske om at tydeliggøre over for 

forbrugerne, hvor etisk korrekt og samfundsansvarlig PANDORAs smykkeproduktion er (jf. bilag 

11), besluttede PANDORA i efteråret 2015, at de som noget nyt ville begynde at kommunikere 

mere eksplicit om deres CSR-initiativer. Som et resultat heraf startede PANDORA med at 

																																																								
1	Sociale netværksplatforme (social netværkssider) er en underkategori til sociale medier	
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kommunikere om CSR på deres globale Facebook- og Instagram-sider for på den måde at 

kommunikere om deres CSR-aktiviteter direkte til forbrugerne (jf. bilag 11). 

 

Selvom PANDORA allerede kommunikerer om CSR til forbrugerne på Facebook og Instagram, 

kan det dog siges, at CSR-kommunikation, der skal have til hensigt at fange Gen Zs interesse, kan 

være udfordrende for PANDORA. Dette er grundet, at Gen Z ønsker, at virksomheder er online og 

aktive på et niveau, der er anderledes fra Generation X (Gen X) og Generation Y (Gen Y) (J. Walter 

Thompson, 2015), som PANDORA på nuværende tidspunkt målretter deres CSR-kommunikation 

til. Gen Zs medieadfærd kan derfor siges at kræve et andet engagement, end hvad PANDORA hidtil 

har været vant til at skulle præstere for at fange forbrugers opmærksomhed på sociale 

netværkssider. Således er det interessant, om PANDORA overhovedet vil være i stand til at kunne 

fange Gen Zs opmærksomhed og engagere dem i deres CSR-opslag på henholdsvis Facebook og 

Instagram.  

 

Taget ovenstående perspektiver i betragtning er PANDORA udfordrede ved, at de ikke hidtil har 

erfaring med, hvordan de kan kommunikere eksplicit om CSR-kommunikation til forbrugerne, og 

hvad der i den forbindelse kræves af dem, før disse finder CSR-information fængslende. I 

forlængelse heraf har PANDORA heller ikke erfaring med, hvordan de bør kommunikere til denne 

kommende købestærke forbrugergruppe Gen Z (jf. bilag 11), der siges at udvise en anderledes 

forbrugeradfærd og en anden opfattelse af både CSR og CSR-kommunikation end Gen X og Gen Y. 

Gen Z kan ligeledes siges at udfordre PANDORA i kraft af deres intense digitale og sociale 

medieadfærd, der medbringer nogle præmisser for, hvordan Gen Z ønsker at blive kommunikeret 

til, før PANDORAs CSR-kommunikation på Facebook og Instagram kan fange deres 

opmærksomhed. Derfor kan man spørge sig selv, om PANDORA overhovedet er klar til at 

imødekomme disse udfordringer for at kunne opnå succes med deres CSR-kommunikation – selv 

også om få år, når et stigende antal af Gen Z bliver en del af PANDORAs målgruppe. 

 

På baggrund af ovenstående overvejelser er følgende problemformulering udviklet: 

 

Hvordan kan PANDORA anvende Facebook og Instagram til at kommunikere om deres CSR-

initiativer til Generation Z?  
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1.3 AFGRÆNSNING  
Denne afhandling afgrænser sig til udelukkende at undersøge problemstillingen i forhold til det 

danske marked og den danske forbruger. I forlængelse heraf indsnævres afhandlingen til at 

undersøge CSR-kommunikation i forhold til en udvalgt del af forbrugergruppen Gen Z. Den 

afgrænsede forbrugergruppe er i afhandlingen danske drenge og piger i aldersgruppen 14-20 år. 

 

De kvalitative fokusgruppeinterviews indsnævres endvidere til kun at rekruttere respondenter inden 

for Gen Z-segmentet, der er bosiddende i Storkøbenhavn. Det skyldes, at PANDORA har otte 

butikker, ud af 41 i Danmark, placeret i Storkøbenhavn, hvilket betyder, at PANDORA har den 

største koncentration af butikker i hovedstadsområdet. Disse otte butikker står sammenlagt for 25% 

af PANDORAs smykkesalg til danskere. Endvidere afgrænses afhandlingen til at rekruttere 

respondenter fra Gen Z, der er fra folkeskoler, erhvervsuddannelser, det almene gymnasium og 

handelsgymnasiet.  

 

Desuden indsnævres afhandlingen til at undersøge, hvordan Gen Z opfatter og forstår CSR, og 

hvordan de mener, at PANDORA bør kommunikere om CSR på Facebook og Instagram. Med 

andre ord afgrænser vi os fra dybdegående at undersøge, hvorfor Gen Z køber smykker, og om de er 

eller kan blive forbrugere af PANDORA-smykker. Dette er grundet, at vi i den forbindelse 

afgrænser os til at fokusere på, om PANDORAs CSR-kommunikation på sociale netværkssider kan 

have indflydelse på beslutningsprocessen.  

 

Endvidere afgrænser afhandlingen sig til udelukkende at fokusere på de to sociale netværkssider 

Facebook og Instagram, idet PANDORA har de største skarer af følgere her, og fordi studier 

desuden viser, at Facebook og Instagram er Gen Zs foretrukne sociale netværksplatforme. I 

forlængelse heraf er det centralt at nævne, at PANDORA hverken har en dansk Facebook- eller 

Instagram-profil, hvorfor vi undersøger PANDORAs officielle og globale profiler.  

 

Desuden er afhandlingens problemstilling centreret om virksomhedskommunikation (business to 

consumer). Det betyder, at nærværende afhandling ikke undersøger kommunikation mellem 

privatpersoner og brugerne af sociale netværker. Vi afgrænser os udelukkende til at undersøge 

PANDORAs (business) kommunikation af CSR, og hvordan Gen Z (consumer) opfatter denne 

kommunikation. I den forbindelse afgrænser vi os ligeledes til PANDORAs kommunikation af 
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CSR-initiativer, som vi indsnævrer til at være de forhold og vilkår, som PANDORA aktivt forsøger 

at forbedre eller ændre på for at leve op til virksomhedens etiske og samfundsansvarlige mål. 

 

I lyset af ovenstående afgrænser afhandlingen sig dog fra at forholde sig til økonomiske forhold, der 

kan have indvirkning på forbrugers købsadfærd i et CSR-perspektiv. Derudover afgrænser vi os 

også til en opfattelse af PANDORA som værende et luksusbrand inden for kategorien affordable 

luxury. 

 

1.4 CASE-PRÆSENTATION AF PANDORA 
I følgende afsnit vil vi præsentere afhandlingens case, PANDORA, og kortlægge, hvordan 

virksomheden arbejder med CSR og CSR-kommunikation samt benytter sociale medier i deres 

CSR-kommunikation til forbrugerne.  

 

PANDORA startede som en lille guldsmedsforretning på Nørrebro i København i 1982 (Hall, 

2014), men har i dag vokset sig til en global smykkekoncern, der årligt sælger mere end 100 

millioner armbånd, charms, ringe, halskæder og ørenringe til kvinder i alderen 18-49 år i over 

hundrede lande verden over (PANDORA Group, 2013b; PANDORA Group, 2016a). I 2015 solgte 

PANDORA alene i Danmark for 63 millioner kroner smykker (PANDORA Group, 2015c) fra deres 

41 butikker (jf. bilag 9).  

 

I forhold til PANDORA-brandet mener virksomheden selv, at de er ”positioned within the 

affordable luxury segment of fine jewellery” (jf. bilag 8b). Dette statement er uddybet af 

PANDORAs daværende Chief Executive Officer, Allan Leighton, der i 2013 udtalte, at ”vi 

[PANDORA] er ikke Gucci eller Tiffany. Vi er affordable luxury” (Hall, 2014, s. 227). Det betyder, 

at PANDORA skal anses som et luksusbrand, men i den ende af prisskalaen, der kaldes affordable 

luxury. For PANDORA er det netop essentielt at gøre luksusvarer mere tilgængelige, således også 

middelklassen kan erhverve sig luksus (Hall, 2014). 

 

1.4.1 CSR som brand-DNA 
PANDORA går ikke kun op i CSR, fordi det er et lovkrav (§99a stk. 1-8) (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2013), men fordi det altid har været en vigtig del af PANDORAs identitet 

(PANDORA Group, 2016a). CSR i PANDORAs brand-DNA kommer blandt andet til udtryk 
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gennem deres CSR- og Compliance-program, der går under navnet PANDORA Ethics og har til 

hensigt at definere deres CSR-initiativer (PANDORA Group, 2016a). PANDORA Ethics er med til 

at sikre etisk korrekthed og ansvarlighed i hele værdikæden fra leverandør og produktion til salg og 

markedsføring af smykkerne (PANDORA Group, 2016a). Dette program er netop udviklet og 

implementeret i PANDORAs forretningsmodel, fordi de selv mener, at der er en nødvendighed i at 

tage sig af det samfund, som de er en del af (PANDORA Group, 2016a). I dag huser PANDORAs 

smykkefabrikker i Thailand 11.150 medarbejdere (PANDORA Group, 2016a), hvorfor det kan 

siges at være endnu vigtigere for PANDORA at kommunikere om deres omfattende CSR-

initiativer, der tager hånd om medarbejdernes arbejdsforhold, forbedrer relationer til 

omkringliggende samfund og miljø samt optimerer værdikæden (PANDORA Group, 2016a).  

 

1.4.2 CSR-kommunikation og sociale medier 
PANDORA har valgt, at deres kommunikationsstrategi for CSR skal bygge på tre fokusområder: 

”product, people, planet” (PANDORA Group, 2015c, s. 34). Disse har til formål at gøre det 

nemmere for eksempelvis forbrugere og medarbejdere at forstå, hvad CSR i PANDORA betyder 

(PANDORA Group, 2015c). I forlængelse heraf ønsker PANDORA at gøre deres etiske initiativer 

og resultater mere synlige over for forbrugerne (PANDORA Group, 2015c), hvilket er en af 

grundene til, at PANDORA i 2015 havde et ønske om at kommunikere om deres CSR-initiativer på 

sociale medier. 

 

På baggrund af denne beslutning implementerede PANDORA i efteråret 2015 en social medieplan 

med et særligt fokus på at kommunikere om CSR på blandt andet PANDORAs globale Facebook- 

og Instagram-profiler (jf. bilag 11). Denne sociale medieplan har til hensigt at kommunikere 

omkring PANDORAs CSR-initiativer direkte til forbrugere. Dette ønsker PANDORA bland andet 

at gøre ved, at et vist antal CSR-historier bag produktionen af PANDORA-smykker bliver lagt op 

på Facebook og Instagram mellem de traditionelle markedsføringsrelaterede opslag (jf. bilag 8a). I 

forlængelse heraf har PANDORA i kraft af dette initiativ også et ønske om ikke blot at tilfredsstille 

forbrugerne ved at være transparente omkring, hvordan de bedriver forretning, men også øge 

PANDORAs brandværdi og smykkernes produktværdi ved at informere dem om virksomhedens 

etiske initiativer (PANDORA Group, 2016a).  
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1.5 MOTIVATION 
Nærværende afhandlings undersøgelsesområde er først og fremmest opstået ud fra en stor interesse 

for ekstern virksomhedskommunikation, der har givet os anledning til at fokusere på ekstern CSR-

kommunikation. Endvidere er motivationen opstået på baggrund af, at vi ser en tendens til, at 

virksomheder i højere grad er begyndt at kommunikere om CSR til forbrugerne, samtidig med vi 

ser, at forbrugere, og specielt de yngre forbrugere, er begyndt at have holdninger til etik og 

samfundsansvar, hvilket har haft en stor indflydelse på motivationen for denne afhandlings 

undersøgelsesfelt. I forlængelse heraf har vi således læst flere artikler om forbrugergruppen Gen Z, 

der tilsyneladende skulle have en anderledes forbruger- og medieadfærd og særligt i forhold til etik 

og samfundsansvar, hvilket har vækket vores interesse for at undersøge denne forbrugergruppe. 

 

Derudover har CSR-kommunikation kun været en mindre del af pensum på cand.merc.(kom.), 

hvorfor vi har fundet det spændende at blive klogere på dette område. Ekstern CSR-

kommunikation, mellem virksomhed og forbruger, er netop en kompleks størrelse, fordi 

kommunikationsformerne er unde konstant udvikling og har ændret sig gennem tiden, hvilket 

særligt er grundet sociale mediers fremkomst. I lyset af dette bliver CSR-kommunikation og sociale 

medier interessevækkende - specielt fordi mange virksomheder i dag er udfordrede ved at 

kommunikere om CSR via disse platforme, hvor grænserne mellem afsender og modtager er mere 

eller mindre udviskede.  

 

PANDORA er i forbindelse med ovenstående motivation nøje udvalgt som case. Dette kommer af, 

at vi begge har en stor passion for smykker og design, men er også begrundet med, at PANDORA 

med sine danske rødder og sit CSR-fokus har en spændende virksomhedshistorie. PANDORA er 

ligeledes særlig interessant, fordi vi både har haft mulighed for at kombinere vores faglige 

interesser (CSR-kommunikation) samt personlige interesser (smykker og design). 

 

1.5.1 Bidrag  
Idet CSR-kommunikation på sociale medier til forbrugere er et underbelyst emne inden for 

virksomhedskommunikation, kan denne afhandling supplere eksisterende litteratur samt bidrage til 

opbygningen af empirisk viden inden for dette felt. Vores studie kan siges at tilføre ny empirisk og 

teoretisk viden, som kan drages nytte af, idet virksomheders eksisterende kommunikationsformer er 

tvunget til at udvikle sig med hastige skridt – eksempelvis grundet den intense, digitale 
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medieadfærd samt bevågenhed omkring virksomheders etiske og samfundsmæssige ageren, som 

Gen Z giver udtryk for. Så vidt vides findes der ikke tilsvarende studier, der har undersøgt Gen Z og 

deres holdning til CSR-kommunikation, hvorfor denne afhandling eksplorerer et uudforsket 

vidensfelt, som senere studier kan bygge videre på.  

 

1.6 BEGREBSAFKLARING 
 

Stakeholdere 

I afhandlingen ses stakeholdere som alle 

virksomhedens interne samt eksterne 

stakeholdere, såsom medarbejdere, 

leverandører, aktionærer, interesse-

organisationer, staten, medier og forbrugere 

(Christensen, Morsing, & Cheney, 2008). Når 

afhandlingen benytter betegnelserne ’bruger’ 

og ’forbruger’, henvises der til de 

stakeholdere, som er brugere af sociale 

netværkssider og de stakeholdere, som 

generelt set er en forbruger. 

 

CSR-identitet og CSR-image 

CSR-identitet er en virksomheds egen 

opfattelse af deres CSR-profil samt ønsket 

omdømme blandt stakeholdere (Tata & 

Prasad, 2015). CSR-image er omverdens 

(stakeholderes) reelle opfattelse af en 

virksomheds CSR-profil, der er en samlet 

vurdering af virksomhedens måde at bedrive 

forretning (Tata & Prasad, 2015).  

 

 

 

CSR-budskaber 

Her refereres til indholdet af CSR-

kommunikation, hvilket i afhandlingen ofte 

kommer til udtryk, som dét CSR-budskab, der 

bliver kommunikeret om i eksempelvis et 

opslag på sociale medier. 

 

CSR-initiativer og CSR-aktiviteter 

Dette ses i afhandlingen som etiske og 

samfundsansvarlige initiativer eller akti-

viteter, der udspringer af en virksomheds 

overordnede CSR-strategier. 

 

Strategi 

En strategi er en sammenfatning af 

langsigtede mål inden for et specifikt område, 

der er samlet i en overordnet plan, hvortil alle 

underliggende initiativer og aktiviteter skal 

arbejde hen imod (Doyle, 2011). 

 

Brand 

Når der tales om et brand i nærværende 

afhandling, er det et synonym for 

virksomheder, fordi et brand er det 

varemærke, som virksomheder står for 

(Doyle, 2011). 
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Sociale medier 

Sociale medier er internetbaserede appli-

kationer, såsom sociale netværkssider, 

forummer, virtuelle spilleverdener mf., som 

gør det muligt at oprette og udveksle 

brugergeneret indhold (Kaplan & Haenlein, 

2010). 

 

SNS/Social Networking Sites/ 

Sociale netværkssider 

Når afhandlingen omtaler SNS, menes der 

sociale netværkssider, der er en underkategori 

til sociale medier, og som eksempelvis 

dækker over Facebook, Instagram, Twitter og 

LinkedIn (Scott, 2011).  

 

CSN/Company Social Networking Sites/ 

Virksomheders sociale netværkssider 

CSN er en virksomheds netværksside og er 

betegnelsen, når virksomheder opretter en 

virksomhedsprofil på SNS (Martins & 

Patrício, 2013).  

 

 

 

Facebook 

Facebook er et virtuelt kommunikations-

værktøj, der hjælper personer med at holde 

kontakten til venner, familie og andre 

relationer, men brugere kan også chatte, like 

og følge brands eller idoler samt dele og 

kommentere forskellige former for nyheder, 

billeder og videoer (Scott, 2011). 

 

Instagram 

Instagram er ligeledes et virtuelt 

kommunikationsværktøj, men er kendt for 

sine grafiske redigeringsmuligheder af 

billeder (Howard, Mangold, & Johnston, 

2014). Her postes billeder, der har en lille 

tekst tilknyttet samt #hashtags, der gør 

opslagene søgbare. 

 

Markedsføringsopslag  

Når afhandlingen omtaler et markeds-

føringsopslag, er dette en måde at kendetegne 

de opslag, der postes på CSN, som 

kommunikerer om virksomheden selv eller 

dens produkter med ønske om mersalg 

(Doyle, 2011). 

 

Sociale medie-termer 
Virtuel: Noget, der foregår online (f.eks. på SNS og CSN) – derfor en simulering af virkeligheden. 
Bruger: Privatpersoner eller virksomheder, der enten har en SNS eller en CSN. 
Følge: Når brugere vælger at følge en SNS eller CSN for at følge med i deres nyheder. 
Poste: Når brugere lægger nyheder (f.eks. billeder eller tekstbeskeder) ud på deres SNS/CSN. 
Opslag: Den nyhed (f.eks. billeder eller tekstbeskeder), som bliver lagt ud på SNS/CSN. 
Dele: Når brugere deler et opslag med andre brugere ved at dele det på egen eller deres SNS/CSN. 
Kommentere: Når brugere skriver en kommentar i et opslag på egen eller andres SNS/CSN. 
Like: Når brugere synes godt om et opslag eller en kommentar på egen eller andres SNS/CSN. 
#Hashtag: Indikerer ord eller udtryk, der gør opslaget søgbart for andre brugere på SNS/CSN. 
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1.7 STRUKTUR 
Nedenstående model er et visuelt overblik over afhandlingens struktur, der har til formål at skitsere, 

hvordan de forskellige kapitler hænger sammen. 
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KAPITEL 2: METODE 
I nærværende kapitel vil vi redegøre for afhandlingens metodiske tilgang. Først vil vi gennemgå 

vores videnskabsteoretiske ståsted, hvorefter en nærmere gennemgang af vores metodiske 

overvejelser og fremgangsmåde i forhold til dataindsamling vil blive kortlagt. Afslutningsvis vil vi 

give en gennemgang af måden, hvorpå vi har analyseret samt og behandlet empirien. 

 

2.1 VIDENSKABSTEORETISK STÅSTED 
Vi har valgt at besvare vores problemstilling ud fra et socialkonstruktivistisk ståsted, hvilket 

betyder, at vi mener, at den virkelighed, som vi befinder os i, er skabt på baggrund af de sociale 

relationer og interaktioner, der opstår mellem individer (Wenneberg, 2002). Vi ser individet som et 

fortolkende subjekt, hvorved dets forståelse af sociale handlinger er skabt på baggrund af denne 

viden. 

 

I modsætning til positivismen er et helt centralt fokus for socialkonstruktivismen sproget, og 

hvordan sproget er en forudsætning for tænkning, da sproget og begreberne er bestemmende for, 

hvad individer er i stand til at tænke (Wenneberg, 2002). Det betyder, at sproget især spiller en 

indflydelsesrig rolle, når vores respondenter under interviewsne ved intersubjektiv interaktion 

skaber viden omkring den virkelighed, som de befinder sig i og måden, hvorpå de forholder sig til 

de temaer, som vi spørger ind til. Som følge af dette ståsted, har vi den overbevisning, at 

respondenternes svar konstruerer dén sociale verden gennem deres sprog og dermed konstrueres 

den sociale virkelighed, som de er en del af.  

 

2.1.1 Erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme  
Der findes mange forskellige grene inden for socialkonstruktivisme, men vi lægger os op ad et 

erkendelsesteoretisk (epistemologisk) perspektiv, idet vi særligt har fokus på, hvordan viden er 

socialt konstrueret (Wenneberg, 2002). Ligesom andre erkendelsesteoretiske socialkonstruktivister 

erkender vi også, at den fysiske verden eksisterer, men viden om den fysiske verden er socialt 

konstrueret (Wenneberg, 2002). Derfor præges virkeligheden af vores erkendelse af den, og der 

findes ingen endegyldig objektiv sandhed om virkeligheden, idet virkeligheden altid vil være et 

produkt af subjektets historie og den sociale kontekst, hvilket også er gældende for konstruktionen 

af viden.  
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Ifølge Finn Collin er et essentielt begreb inden for erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme 

’sociale fakta’, der beskæftiger sig med ”viden om den sociale virkelighed” (Wenneberg, 2002, s. 

102). Her skelnes mellem ontologisk objektive egenskaber og ontologisk subjektive egenskaber 

(Wenneberg, 2002). I den forbindelse erkender vi, at sociale netværkssider (SNS) eksisterer som en 

ontologisk objektiv egenskab, men måden hvorpå respondenterne italesætter brugen af SNS og 

måden, som de oplever og betragter CSR-kommunikation, tillægger vi en ontologisk subjektiv 

egenskab.  

 

I kraft af at vores ståsted er socialkonstruktivistisk, er det både en styrke og en svaghed, idet vores 

undersøgelse af problemstillingen ikke er en endegyldig sandhed, men er et produkt af den 

kontekst, som den er blevet undersøgt i. Der kan således ikke drages objektive sandheder og 

konklusioner ud fra analyseresultaterne, som kan føres direkte over på andre forhold, da vi mener, 

at resultaterne er kontekstuelle (Fuglsang & Olsen, 2009). 

 

2.2 SAMMENSPIL MELLEM DEDUKTIV OG INDUKTIV METODE 
Afhandlingens metodetilgang anvender et samspil mellem både den deduktive og induktive tilgang 

med en overvejende induktiv indfaldsvinkel. Ifølge Helles og Køppe (2003) medfølger en 

udelukkende ren form af henholdsvis den deduktive eller induktive metodetilgang op til en række 

problematikker. I den forbindelse mener Helles og Køppe (2003), at det ikke er muligt at se 

virkeligheden uden en erkendelse af sine forudsætninger og forforståelse, hvilket ellers er 

udgangspunktet ved en ren induktiv metodetilgang. Derfor mener Helles og Køppe (2003), at man 

kan se de to metoder som en helhed, hvor man, ved at sammenkoble og veksle imellem dem, 

opstiller teoretiske forventninger og hypoteser, som efterfølgende undersøger empirien åbent og kan 

bidrage til skabelse af nye forståelser. Vores tilgang har dermed betydet, at vi forud for vores 

empiriindsamling har haft nogle forforståelser og forudsætninger (deduktiv tilgang). Disse er først 

og fremmest blevet skabt forud for vores introduktionsmøde med vores kontaktperson hos 

PANDORA, Trine Pondal. I den forbindelse var vi allerede bevidste om, at vi ønskede at skrive om 

CSR og CSR-kommunikation med udgangspunkt i forbrugersegmentet Gen Z, hvorfor vi her havde 

en deduktiv tilgang i form af, at vi læste op på teori om emnerne, og hvad PANDORAs CSR-

strategiske arbejde gik ud på. Vi tilgik dog bevidst introduktionsmødet med en stor åbenhed 

omkring at opbygge nye forståelser og retninger for afhandlingens problemstilling (induktiv 

tilgang).  
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2.3 UNDERSØGELSESDESIGN 
I afhandlingen har vi valgt at undersøge vores problemstilling med udgangspunkt i casestudiets 

undersøgelsesdesign, og ifølge professor Robert K. Yin defineres et casestudie som: 

 

”An empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within real-life context, 

especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (Yin, 

1994, s. 13).  

 

Med udgangspunkt i ovenstående definition giver casestudiet os således mulighed for, at vi med 

PANDORA som case kan studere fænomenet CSR, og hvordan det hænger sammen med Gen Zs 

forbrugeradfærd og deres forventninger til CSR. Samtidig er det i sig selv spændende at afklare, 

hvorvidt Gen Z har en særlig adfærd i forhold til CSR og CSR-kommunikation med udgangspunkt i 

PANDORAs virksomheds netværksside (CSN). Således mener vi, at casestudiet er et velegnet 

undersøgelsesdesign, eftersom det giver os mulighed for at gå i dybden med, hvordan Gen Z 

forholder sig til CSR og CSR-kommunikation på CSN, og hvordan PANDORA omvendt kan 

udnytte denne viden. 

 

2.3.1 Et single casestudie  
Mere specifikt har vi valgt den variant af casestudier, der hedder single casestudier, hvor vi 

beskæftiger os alene med PANDORA som case. Dette skyldes, at single casestudier giver gode 

betingelser for at arbejde med problemstillingen i dybden inden for den valgte case (Flyvbjerg, 

2010). Dette er netop vores formål med nærværende afhandling for dermed at bidrage til at opbygge 

viden, som kommende studier kan trække på. Omvendt er ulempen en almen begrænset 

generaliserbarhed af konklusionerne. 

 

I afhandlingen læner vi os op ad Kathleen M. Eisenhardts (1989) casestudiedesign, hvis tilgang er 

induktiv og henter dermed inspiration fra Barney G. Glaser og Anselm L. Strauss’ (1967) teori om 

Grounded Theory. Den induktive metode i Eisenhardts casestudiedesign betyder her, at vi forud for 

dataindsamlingen har bevaret et så åbent fokus som muligt, men dog været lidt styret af en teoretisk 

forforståelse (Eisenhardt, 1989). I praksis har det betydet, at vi har indhentet den viden om 

PANDORA, CSR, CSR-kommunikation og SNS, der har gjort det muligt at få en forståelse for 

undersøgelsesfeltet og har givet inspiration til opbygning af interviewguiderne, hvilket lægger sig 

op ad en deduktiv metodetilgang. Derfor har vi som nævnt ikke benyttet en ren induktiv metode, 
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men vi har brugt dele fra den, da vi har haft et mindre teoretisk grundlag for feltet forud for vores 

indsamling af empirien – både i forhold til fokusgrupper og ekspertinterviews. Denne tilgang 

hænger sammen med, at det var vanskeligt tidligt i undersøgelsesforløbet at identificere al den 

relevante teori for afhandlingens undersøgelsesområde, hvorfor vi indledningsvist forholdte os åbne 

samt løbende har indhentet mere dybdegående viden og teori om de studerede emner (Eisenhardt, 

1989). Med hovedvægten på den induktive tilgang, har vi på den måde været optagede af at skabe 

viden, der er ”grounded” i vores specifikke case og har derfra sammenkædet dette med teorien i en 

form for en iterativ proces. Selvom den induktive metodetilgang i sin rene form ofte søger at 

opstille ny teori eller generalisering, har vi grundet vores socialkonstruktivistiske ståsted i stedet 

anvendt dele fra denne metodetilgang til at holde empiriindsamlingen så åben som mulig, og ladet 

den inspirere os til at indsamle teori, der passer hertil samt nuancere eksisterende teori.  

 

2.3.1.1 Casevalg 
I et single casestudie er casevalget helt afgørende og udgør en væsentlig forskningsmæssig 

beslutning (Flyvbjerg, 2010). Forskeren Bent Flyvbjerg beskæftiger sig netop med det strategiske 

valg af cases, som udvælges af en bestemt grund, der er i modsætning til store kvantitative 

undersøgelser (Flyvbjerg, 2010). I forhold til Flyvbjergs typologi over forskellige casetyper, mener 

vi, at vores valg af case bedst kan forstås som en paradigmatisk case (Flyvbjerg, 2010, s. 475). Det 

vil sige en case, der skal udvikle et ’mønstereksempel’ eller en ’metafor’ for området (Flyvbjerg, 

2010, s. 475). I praksis betyder det, hvordan virksomheder kan kommunikere om CSR til Gen Z. 

Valget af PANDORA hænger i høj grad sammen med, hvad der har været praktisk muligt, men 

virksomheden har også fra starten prioriteret CSR-kommunikation på CSN til forbrugeren. Således 

har vi et reelt undersøgelsesgrundlag, og vi kan derfor nå konklusioner, som formentlig kan 

udstikke generelle pejlemærker for, hvordan andre virksomheder kan kommunikere om CSR på 

CSN til Gen Z; selvfølgelig med forbehold for branche- og virksomhedsspecifikke faktorer. I 

forlængelse heraf er det vigtigt at understrege, at vi fortsat ikke mener, at konklusionerne kan 

generaliseres, men der kan være visse tendenser, der kan have tværgående karaktertræk.  

 

2.4 DATAINDSAMLING 
Afhandlingens dataindsamling består af både primær empiri og sekundær empiri, som vil blive 

skitseret kort, før den indsamlede kvalitative, primær empiri vil blive gennemgået deltaljeret. 
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2.4.1 Primær empiri 
Vores primære dataindsamling består af fire kvalitative ekspertinterviews afholdt med tre ledere hos 

PANDORA, et enkelt ekspertinterview med en postdoc fra Copenhagen Business School samt tre 

fokusgruppeinterviews (jf. bilag 12). Desuden består den primære empiri af noter fra to uformelle 

og formløse samtaler, hvoraf den ene er med vores kontaktperson hos PANDORA, mens den anden 

samtale foregik ved en uformel frokost hos PANDORA (jf. bilag 11).  

 

2.4.2 Sekundær empiri 
Den sekundære empiri består af et dokumentstudie, der bygger på empiriske kilder som forsknings- 

og tidsskriftartikler samt interne materialer, års- og CSR-rapporter, præsentationer og 

kundeundersøgelser fra PANDORA. Desuden består den sekundære empiri af eksterne trend- og 

forbrugerrapporter, publikationer samt hjemmesider, der har understøttet argumentationer i 

introduktionen, analysen og den teoretiske referenceramme. Ligeledes har vi inddraget et interview 

med CSR-professor Mette Morsing, der er udarbejdet af CSR.dk - forum for bæredygtig forretning.  

 

Nedenstående model er en oversigt over primære og sekundære datakilder for at skabe et overblik 

over indhentet data samt vise, hvordan vores dataindsamling har fundet sted og med hvilke formål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: Oversigt over primær  og sekundær empiri samt formål 
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2.5 KVALITATIV DATA 
 

2.5.1 Ekspertinterviews  
Som sagt består afhandlingens primære empiri blandt andet af tre kvalitative ekspertinterviews af 

udvalgte ledere hos PANDORA: Group PR Director, Vita Clausen, Vice President Group CSR, 

Claus Teilmann, og Global Brand Activation Director, Bianca Nesgaard. Desuden består 

afhandlingen af et enkelt ekspertinterview med postdoc Michael Etter fra Copenhagen Business 

School. 

 

Udførelsen af de fire ekspertinterviews har haft til formål at opnå en dybere forståelse af samt viden 

om problemstillingens genstandsområde. De første tre ekspertinterviews blev alle afholdt i et 

mødelokale på PANDORAs hovedkontor i Glostrup for at få de interviewede til at føle sig trygge i 

vante omgivelser. I tråd med Kvale og Brinkmanns (2009) anbefalinger valgte vi at afholde disse 

interviews her i håb om, at de ville opbygge et tillidsrum til os, der interviewede, og dermed højne 

lysten til at dele synspunkter. Det fjerde og sidste ekspertinterview blev afholdt med postdoc 

Michael Etter på hans eget forskningskontor på Copenhagen Business School, hvilket også var for 

at skabe en tryg atmosfære. 

 

 
Tabel 2.1: Overblik over respondenter til ekspertinterviews samt formål 

 

2.5.1.1 Udvælgelse 
Gennem løbende kontakt med vores kontaktperson, Trine Pondal, fik vi mulighed for at afholde 

ekspertinterviews med tre forskellige afdelingsledere i PANDORA. Igennem Pondal fik vi stillet 

Navn Titel Organisation Formål 

Claus Teilmann Petersen Vice President Group 
CSR 

PANDORA A/S Forståelse af og 
opfattelse af CSR og 
CSR-kommunikation 

Vita Clausen Group PR Director PANDORA A/S Hvordan CSR anvendes 
som et  kommu-
nikationsværktøj  

Bianca Nesgaard Global Brand Activation 
Director 

PANDORA A/S Påvirkningen af CSR-
kommunikation på 
forbrugeradfærd  

Michael Etter Postdoc  Copenhagen Business 
School 

Virksomheders 
kommunikation af CSR 
på sociale medier 
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eksperterne til rådighed på baggrund af de oplysninger, som vi havde givet hende omkring 

problemstillingen og de områder, som vi ønskede at få viden om. I den forbindelse kunne Group 

CSR Director Claus Teilmann give os et perspektiv på, hvad CSR har af betydning for PANDORA, 

og hvordan PANDORA overordnet set forstår og arbejder med CSR. PR Director Vita Clausen 

kunne med sin PR-mæssig ekspertviden tilføre afhandlingen et perspektiv på, hvordan PANDORA 

kommunikerer om CSR på internt og eksternt niveau, og hvordan disse historier bliver anvendt i et 

PR-øjemed. Brand Activation Director Bianca Nesgaard kunne som marketing-ekspert give os en 

central viden om PANDORAs nuværende CSR-kommunikation til PANDORAs forbrugere samt 

give os indsigt i, hvorvidt CSR har en indflydelse på forbrugeradfærden og købssituationen. 

Desuden er Nesgaard også ansvarlig for PANDORAs sociale medier (herunder CSN) og kunne i 

den forbindelse give os et perspektiv på, hvorfor og hvordan PANDORA på nuværende tidspunkt 

kommunikerer om CSR til forbrugerne på CSN. 

 

Postdoc Michael Etter blev valgt som ekstern ekspert, fordi han har en forskningsinteresse inden for 

CSR-kommunikation og har senest beskæftiget sig med kommunikation af CSR på sociale medier 

(Copenhagen Business School, 2016). Dette interview har derfor været et supplement til vores 

øvrige ekspertinterviews og haft til formål at opnå en udefrakommende eksperts forståelse af 

fordele og ulemper ved, at virksomheder kommunikerer om CSR på CSN. 

 

Vores interviews med Teilmann og Clausen var de første interviews, der blev afholdt, og var i 

afhandlingens spæde start et udtryk for, at vi ønskede at starte med at få en viden om 

genstandsfeltet (jf. Sammenspil mellem deduktiv og induktiv metode). Efterfølgende interviewede 

vi Nesgaard og Etter, hvor vi valgte, at Etter skulle være det sidste af vores ekspertinterviews, fordi 

vi dermed ville have indsamlet alt materiale omkring PANDORAs tilgang til at kommunikere om 

CSR på sociale medier. På den måde havde vi mulighed for at opstille en interviewguide til Etter 

med udgangspunkt i nogle af disse resultater. Vi afholdt vores interviews med Nesgaard og Etter 

efter Teilmann og Clausen, hvorfor nogle af de analytiske fund, som vi gjorde os i de første 

interviews, er inddraget i opbygningen af den interviewguide, der er anvendt hos Nesgaard.  

 

2.5.1.2 Interview og interviewguide 
Vores interviewguide er bygget op omkring Kvale og Brinkmanns (2009) anbefalinger for et 

semistruktureret ekspertinterview, der er præget af åbenhed i forhold til forandringer i samtalen, 

rækkefølge af spørgsmål samt spørgsmål opstået undervejs. Da vi gerne ville have et perspektiv på, 
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hvordan de interviewede tænkte og forholdte sig til CSR og CSR-kommunikation på sociale 

medier, stillede vi så åbne spørgsmål som muligt og greb således ud efter interessante og 

opsigtsvækkende svar, der opstod under samtalen.  

 

Interviewguiden er endvidere inspireret af Kvale og Brinkmanns (2009) syv interviewfaser, og i 

tråd med disse havde vi forud for vores ekspertinterviews identificeret og undersøgt relevante 

emner. Under selve interviewet startede vi med en introduktion og briefing, der bestod af en 

præsentation af afhandlingens undersøgelsesområde og en begrundelse af, hvorfor vi havde valgt 

dette videnskabelige område. Derefter bad vi de interviewede om at give en kort præsentation af sig 

selv og deres arbejdsmæssige baggrund. Herefter stillede vi en række åbne kernespørgsmål, der alle 

var tematiserede under specifikke emner. Hvis respondenterne allerede havde besvaret de opstillede 

kernespørgsmål, valgte vi at springe disse over. Afslutningsvist afholdte vi i tråd med Kvale og 

Brinkmanns (2009) anbefalinger en debriefing, hvor vi spurgte ind til, om respondenterne ønskede 

at tilføje noget, der ikke var blevet spurgt ind til undervejs i interviewet.  

 

Alle vores fire ekspertinterviews er bygget op omkring ovenstående principper, men der er 

udarbejdet tre forskellige interviewguides, der passer til den enkelte person, som vi interviewede. 

Det vil sige, at den interviewguide, der er blevet anvendt i interviewet for Teilmann og Clausen, er 

nøjagtig den samme (jf. bilag 1a). Den interviewguide, der er anvendt hos Nesgaard og Etter (jf. 

bilag 1b og 1c), har flere spørgsmål og tematiseringer inden for forbrugeradfærd og brugen af 

sociale medier, fordi dette er deres ekspertiseområder. Foruden en stor åbenhed under vores 

ekspertinterviews betød den induktive metodetilgang her, at der var spørgsmål, som vi havde 

modificeret i forhold til spørgeguidesne fra de to forgående ekspertinterviews samt vores 

fokusgruppeinterviews, idet der var opståede interessante temaer, som netop Nesgaard og Etter 

kunne belyse yderligere. 

 

I alle tre interviewguides har vi anvendt termen ’sociale medier’, på trods af at vores afhandling 

tager udgangspunkt i sociale netværkssider. Dette skyldes, at sociale medier ofte anvendes i 

folkemunde (Kaplan & Haenlein, 2010), hvorfor denne term også er anvendt under vores interviews 

for at undgå forvirring.  

 

2.5.1.3 Interviewforløb  
Under vores ekspertinterviews har der været nogle udfordringer (bias), som kan have påvirket 

interviewsituationen og kan have haft indflydelse på vores resultater. En sådan udfordring kan have 
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været det ulige magtforhold under interviewet, hvor eksperterne kan have det med at udvise ”magt” 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Et eksempel herpå findes i vores interviews Clausen, hvor vi gerne vil 

spørge mere dybdegående ind til deres arbejde med CSR-kommunikation på sociale medier, men 

her mener Clausen, at det har hun allerede forklaret og svarer kortfattet og bestemt. Dette kan have 

påvirket situationen, idet hun svarede kontant og afmålt, som kan have påvirket måden, hvorpå vi 

har stillet de efterfølgende spørgsmål. Dette kan også have påvirket Clausens opfattelse af os, og 

hun kan derfor have haft en dalende lyst til og tillid til at fortælle hendes ærlige holdninger.  

 

Et andet eksempel er fra vores interview med Nesgaard, hvor hun skarpt siger: ”(…) hvad er vi ude 

i?”, da vi skal til at starte med vores introduktion. Dette kan have gjort, at vi i starten følte os lidt 

utilpasse, fordi hun udviste autoritet. Det kan ligeledes have medvirket til, at vi i starten var mindre 

”skrappe” i vores modsvar. 

 

På trods af at vi i interviewene har forsøgt at ”stikke” til eksperternes udtalelser, kan ovenstående 

eksempler have påvirket nogle af de svar, som vi har fået, og kan således have påvirket de 

resultater, vi har opnået.  

 

2.5.2 Formløse samtaler  
Som supplement til afhandlingens ekspertinterviews består dataindsamlingen også af to uformelle 

samtaler med vores kontaktperson i PANDORA, Trine Pondal. Pondal har hjulpet med at arrangere 

vores ekspertinterviews hos PANDORA, men har også besvaret spørgsmål undervejs i afhandlingen 

i forhold til PANDORA både pr. e-mail og telefon. De mundtlige samtaler er hverken blevet 

optaget eller udført i en egentlig interviewsituation, men er blevet noteret i en grøn notesbog (jf. 

bilag 11). Første samtale er foretaget under et introduktionsmøde hos PANDORA, hvor vi 

fremlagde vores tanker med afhandlingen, mens Pondal gav en kort introduktion af PANDORA, 

hvilket blev noteret og brugt som videre inspiration til vores undersøgelser (jf. bilag 11). 

Væsentlige pointer fra disse formløse samtaler med Pondal er blevet anvendt i vores analyse, men 

tillægges ikke samme værdi som de øvrige interviews. 

 

I forbindelse med vores første ekspertinterviews med Teilmann og Clausen blev vi inviteret til en 

uformel frokost sammen med Pondal og Teilmann, som PANDORAs President & CEO Anders 

Colding Friis også deltog i. Under frokosten præsenterede vi afhandlingens undersøgelsesområde, 

som vi sammen med ovenstående personer havde en uformel og formløs diskussion omkring. 
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Denne samtale er heller ikke optaget, men væsentlige pointer herfra er ligeledes noteret i den 

grønne notesbog (jf. bilag 11). Essentielle synspunkter fra denne frokost er blevet inddraget i 

afhandlingens analyse, hvor det har været relevant.  

 

2.5.3 Forskerens rolle og relation til PANDORA  
Det har undervejs i afhandlingens forløb været vigtigt for os som forskere, at dét, som vi ønskede at 

undersøge, også blev dét, der er blevet undersøgt. Med dette mener vi, at der i afhandlingens spæde 

start fra PANDORAs side var nogle forventninger til, hvad undersøgelsen kunne tilvejebringe eller 

bidrage med, men da afhandlingen ikke er en konsulentrapport, har vi løbende informeret 

PANDORA om, hvorfor vi har gjort, som vi har gjort, og hvilken retning afhandlingens 

undersøgelse har taget. 

 

Da alle interviewede hos PANDORA er højtuddannede, er der flere faktorer, der har været i spil, 

som vi har skullet være opmærksomme på inden interviewene (Kvale & Brinkmann, 2009). Idet de 

interviewede kan have haft høje forventninger til vores interviews, besvarerede de spørgsmålene 

meget dybdegående, hvilket betød, at deres svar blev langt mere uddybende og velovervejede 

modsat vores respondenter i fokusgrupperne (jf. Fokusgruppeinterviews). Dette var forventeligt, og 

som forsker betød det, at vi skulle være ekstra opmærksomme på, hvor vi kunne spørge ind til deres 

udtalelser, og derfor kunne vi nogle gange fremstå en anelse provokerende på de interviewede. Idet 

den semistrukturerede interviewform giver meget åbne rammer for interviewene (Kvale & 

Brinkmann, 2009), var det en særlig opgave for os at opretholde styringen, så vi ikke lod 

eksperterne overtage, i hvilken retning interviewene førte.  

 

2.5.4 Fokusgruppeinterviews 
Vi har foruden ekspertinterviews valgt at inddrage tre fokusgruppeinterviews for at besvare 

problemformuleringen. Disse har fundet sted på Frederiksberg Gymnasium, Rysensteen 

Gymnasium og Handelsgymnasiet KBH Nord. Valget af fokusgruppeinterviews skyldes, at vi 

ønsker at få så mange forskellige holdninger og synspunkter som muligt frem i forhold til 

respondenternes (Gen Z) viden om samt forståelse af og adfærd i forhold til CSR og CSR-

kommunikation på sociale medier (med PANDORA som eksempel herpå). Disse 

fokusgruppeinterviews, mener vi, er den mest oplagte dataindsamlingsmetode, fordi respondenter i 

en fokusgruppe har mulighed for at komme med flere forskellige perspektiver på et emne og kan 

udfordre hinanden i de synspunkter, som opstår under den livlige og kollektive samtale (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  
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2.5.4.1 Udvælgelse 
I forlængelse af ovenstående har vi skullet rekruttere respondenter til tre fokusgruppeinterviews. 

Forbrugersegmentet Gen Z består af de 7- til 21-årige, hvoraf vi har valgt at fokusere på unge i 

alderen 14-20 år. Denne aldersgruppe er udvalgt af segmentet, fordi vi antager, at respondenter med 

denne alder går i folkeskole (14-16 år) eller tager en ungdomsuddannelse i form af enten en 

erhvervs- eller gymnasialuddannelse (16-20 år). Derfor vil der i denne gruppe være størst 

sandsynlighed for en forståelse af begreberne etik, bæredygtighed og samfundsansvar på baggrund 

af modenhed, interesser, medier eller undervisning. Desuden har disse elever ofte en indtægt fra 

SU, lærepladser eller fritidsjobs, således de kan relatere til og har erfaring med dét at være 

forbruger og stå i en beslutningsproces. 

 

Vi mener ikke, at det ville være tilstrækkeligt forskningsmæssigt udbytterigt at inkludere unge i 

alderen 7-13 år, eftersom de formentlig ikke er på et modenhedsniveau i forhold til stillingtagen til 

et emne om CSR. Optimalt set burde denne del af segmentet selvfølgelig have være inkluderet for 

at have givet en fuldgyldig repræsentation af Gen Z, men givet vores ressourcer og afhandlingens 

størrelse mener vi ikke, at det er problematisk for studiet ikke at inddrage de 7-13-årige. Der kan 

argumenteres for, at ud fra en gennemsnitlig betragtning vil denne helt unge målgruppe formentlig 

ikke adskiller sig nævneværdigt fra den ældre målgruppe, der er 14-20 år.  

 

Endvidere udtaler Kreuger (1994), at den ideelle fokusgruppe består af seks til ni respondenter. Vi 

har derfor valgt at sammensætte fokusgrupperne med seks elever, fordi denne fokusgruppestørrelse 

er tilpas stor til, at alle respondenter vil kunne udtale sig, men er heller ikke for lille, så der ikke 

kommer nok diversitet i svarene. De seks respondenter fra hver fokusgruppe er desuden tre drenge 

og tre piger. Selvom PANDORA udelukkende producerer smykker til kvinder, er smykkerne købt 

af både kvinder og af mænd, som køber smykker i gave til kvinder (jf. bilag 8e). Derfor vil denne 

ligevægt af kønnene give en repræsentation af, hvem der kunne være PANDORAs købere. 

 

For at skabe en så stor diversitet i fokusgrupperne som muligt, kontaktede vi i alt 17 forskellige 

uddannelsesinstitutioner med folkeskoler og ungdomsuddannelser (gymnasiale og erhvervsrettede 

uddannelser), der alle er beliggende i Storkøbenhavn. Afgrænsningen til Storkøbenhavn skyldes, at 

PANDORA har 8 ud af 41 butikker beliggende alene i Storkøbenhavn, hvilket betyder, at det er her, 

at PANDORA har den største koncentration af butikker. Butikkerne står sammenlagt for en 
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overvægt af PANDORAs salg til danskere, hvilket vil sige 25% (jf. bilag 9). Storkøbenhavn 

rummer derfor rent kommercielt den mest købsstærke aftagergruppe for PANDORA-smykker. 

Fravalget af de øvrige landsdele har selvfølgelig konsekvenser for repræsentativitet og 

generaliserbarhed, men omvendt vurderer vi også, at det kan være vanskeligt at sikre tiltrækkeligt 

geografisk repræsentativitet ved at afholde fokusgruppeinterviews i samtlige landsdele, fordi det at 

sprede fokusgrupperne tyndt ud over landet ikke nødvendigvis sikrer repræsentativitet for de 

enkelte landsdele. Derfor har vi forsøgt at sikre geografisk spredning inden for Storkøbenhavn. I 

den forbindelse håbede vi på at få så forskelligartede baggrunde som muligt inden for 

Storkøbenhavn i forhold til alder, geografisk placering og differentiering på uddannelsesniveau. 

Rent praktisk kontaktede vi uddannelsesinstitutionerne pr. e-mail (jf. bilag 2 og 3), og efterfølgende 

prøvede vi at rykke dem for svar ved telefonisk opkald. Vi oplyste uddannelsesinstitutionerne om 

ønsket alder- og kønsdifferentiering samt en beskrivelse af de emner, som vi ønskede at spørge ind 

til under vores fokusgruppeinterviewene. Dog var det kun 3 ud af de 17 kontaktede, der ønskede at 

stille op med én enkelt klasse hver.  

 

I forlængelse heraf opstod der en enkelt mulighed for selv at kunne sammensætte en gruppe på seks 

15-16-årige unge gennem vores netværk, men de endte desværre med at melde fra på dage inden 

fokusgruppeinterviewets afholdelse. Det skulle vise sig løbende at være vanskeligt at få en 

folkeskole til at deltage i vores undersøgelse, og vi blev desværre nødt til at nøjes med de tre 

fokusgrupper, der, som de eneste, vendte tilbage med positive tilsagn om deltagelse. Disse var 

henholdsvis Frederiksberg Gymnasium, Rysensteen Gymnasium samt Handelsgymnasiet KBH 

Nord. Det har betydet, at vi desværre ikke har fået så bred en diversitet som ønsket ud fra 

ovenstående parametre, hvilket kan anses for at være en bias i afhandlingens metodik.  

 

En bias kan også have været mangel på en grundigere segmentering ud fra kultur, arv og miljø samt 

en bredere geografisk differentiering inden for Storkøbenhavn. Vi er i den forbindelse endt med at 

få fokusgrupper fra institutioner, der kan vise tegn på at være fra ressourcestærke områder. Der kan 

argumenteres for, at hvis vi også havde involveret flere fokusgrupper eller fokusgrupper fra mindre 

ressourcestærke områder eller institutioner, kunne det have påvirket afhandlingens analyseresultater 

samt tilført andre tendenser og adfærdsmønstre i forhold til den undersøgte problemstilling 

Vi fik desuden kun mulighed for at interviewe 17-19-årige og ikke 14-20-årige på 

uddannelsesinstitutionerne. Det betyder, at vi endte med en forholdsvis snæver aldersgruppe, 

hvorfor den manglende geografiske differentiering fremhæves som en svaghed. Vi har dog prøvet at 

differentiere geografisk inden for Storkøbenhavn (jf. bilag 4), og således er segmentet i 
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Storkøbenhavn tungtvejende rent kommercielt. I forlængelse heraf kan det betyde, at vi i princippet 

kun kan sige noget om Gen Z i alderen 17-19 år i Storkøbenhavn, hvilket begrænser vores 

generaliseringsmuligheder (jf. Generalisering). Til vores bias i segmenteringen af fokusgrupperne 

mener vi alligevel, at vores udvælgelse kan betragtes som værende overvejende valid. Det skyldes, 

at selvom vores gymnasiale uddannelsesinstitutioner kan siges at ligge i ressourcestærke områder, 

er mere end 30 procent af eleverne på Frederiksberg Gymnasium af anden etnisk herkomst (Saietz 

& Mainz, 2011), Rysensteen Gymnasium tager elever ind fra hele landet (Karlskov & Bruun, 

2015), mens KBH Nord skal dække et større opland, der indkapsler områder, der kan antages for at 

være mindre ressourcestærke. 

 

 
Tabel 2.2: Overblik over respondenter til fokusgruppeinterviews 
 

2.5.4.2 Moderator, assistent og respondenter 
Moderatoren og assistentens rolle er essentiel for en vellykket fokusgruppe, fordi de skal skabe en 

tryg og behagelig atmosfære, således respondenterne kan og vil udtrykke personlige synspunkter i 

forhold til emnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Eleverne fra Frederiksberg Gymnasium kom fra en 

valgfagsklasse og kendte ikke hinanden særlig godt, hvilket bevirkede, at vi skulle være 

opmærksomme på at skabe en behagelig stemning og få alle til at ville ytre sig. Disse elever kendte 

heller ikke til CSR-begrebet forud interviewet. I modsætning hertil kendte Rysensteen Gymnasiums 

og KBH Nords elever hinanden internt i fokusgruppen, hvilket gav en afslappende stemning, så der 

blev kommenteret en del på hinandens udtalelser. Blandt respondenterne fra disse to fokusgrupper 

kendte cirka halvdelen til CSR-begrebet. Endvidere blev sociale netværkssider kun omtalt som 

’sociale medier’, og CSR blev udtrykt som ’etik og social ansvarlighed’ i spørgsmålene, fordi vi 

antog, at disse begreber er kendte i folkemunde fra undervisning eller i daglig tale. 

 

For at aktivere respondenterne undervejs og holde deres fokus blev en opgave inddraget (Krueger, 

1994), hvor de skulle kigge på fire opslag fra PANDORAs CSN (jf. bilag 10). De fire opslag var 

Sted Aldersgruppe Antal deltagere 

Frederiksberg Gymnasium og HF 17-18 år 6 

Rysensteen Gymnasium 18-19 år 6 

KBH Nord Lyngby 17-18 år 6 

I alt 17-19 år 18 
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hentet fra PANDORAs Facebook- og Instagram-profiler, hvor to af opslagene var traditionelle, 

markedsføringsorienterede opslag, mens de sidste to opslag havde et CSR-budskab og var på 

daværende tidspunkt de eneste to eksempler på, hvordan PANDORA kommunikerer om CSR på 

CSN. Derudover var formålet med opgaven også at undersøge, om respondenterne ville blive fanget 

af disse former for CSR-opslag på Facebook og Instagram, og om de var interesserede i at læse 

CSR-opslag. 

 

2.5.4.3 Interview og interviewguide 
Inden interviewforløbet gik i gang bad vi respondenterne om at udfylde et stykke papir med navn, 

alder, køn, klassetrin samt bopæl, og disse papirer er efterfølgende blevet renskrevet (jf. bilag 4). 

Som moderator startede vi interviewet med en kort briefing (Krueger, 1998), der indebar en 

introduktion til moderatoren og assistenten, præsentation af emnet og PANDORA samt skitsering af 

interviewets forløb og guidelines. Som Krueger (1998) anbefaler, fik respondenterne eksempelvis 

forklaret, at de skulle se interviewet som en almindelig samtale mellem dem og os, hvorfor de 

kunne ytre sig frit og åbent, og at der ikke var forkerte besvarelser til spørgsmålene. 

 

Alle tre fokusgrupper blev interviewet efter den samme interviewguide. Dog blev alle spørgsmål i 

interviewguiden ikke stillet til alle fokusgrupper, hvis respondenterne allerede selv havde været 

inde over spørgsmålet og diskuteret det. Interviewguiden (jf. bilag 1d) blev opbygget efter Kruegers 

(1994) interviewstruktur, og spørgsmålene blev inddelt efter fem kategorier: et åbningsspørgsmål 

for at få respondenterne i gang med at snakke, to introduktionsspørgsmål, der gav respondenterne 

mulighed for at reflektere over emnet, to transitionsspørgsmål, som havde til hensigt at få 

respondenterne til at se emnet i en bredere forstand, seks kernespørgsmål, der var de vigtigste i 

interviewet og til sidst et afslutningsspørgsmål, hvori interviewet blev afrundet (Krueger, 1994). 

Også her forholdte vi os induktivt, hvilket i denne sammenhæng betød, at vi prøvede at stille så 

åbne spørgsmål som muligt og undervejs komme med supplerende spørgsmål. Endvidere blev nogle 

af spørgsmålene i spørgeguiden modificeret undervejs grundet opstående spændende temaer, 

hvilket også blev gjort, hvis vi mente, at vi skulle have skarpere svar ud af respondenterne.  

 

2.5.4.4 Interviewforløb 
Under vores fokusgruppeinterviews har der været nogle forskellige udfordringer, der kan have 

påvirket respondenternes besvarelser af spørgsmål.  
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Under første fokusgruppe på Frederiksberg Gymnasium viste det sig, at respondenterne i starten 

virkede usikre og generte under interviewet, og det tog lidt tid at tale dem varme, hvilket kan have 

influeret svarene på nogle af de første interviewspørgsmål. Det betød, at vi her var ekstra 

omhyggelige med at få spurgt ind til alles holdninger til emnet i fokus, hvilket ligeledes var vigtigt, 

fordi især to drenge snakkede meget og udtrykte sig gennem mange eksempler. 

 

Under andet fokusgruppeinterview med Rysensteen Gymnasium var der et par dominerende drenge 

og en enkel dominerende pige. Her blev det hurtigt klart, at der blandt gruppen var en overvejende 

venstreorienteret politisk holdning, samt respondenterne bar præg af at være fra en institution, hvor 

det internationale undervisningsaspekt bliver vægtet højt, hvorfor de unge fremstod som 

videbegærlige og oplyste. På trods af at vi her har prøvet at stille opfølgende spørgsmål og ”stikke” 

til deres besvarelser, kan det have vist sig, at denne adfærd og politiske holdning kan have påvirket 

deres besvarelse på spørgsmålene.  

 

I tredje fokusgruppeinterview med KBH Nord var der også særligt en dreng, der skulle vise sig at 

være yderst dominerende. Han havde en lidt mere kritisk attitude over for CSR, der var modsat 

mange af de andre respondenter. Derfor var han også god til at stille kritiske spørgsmål til de andres 

svar og italesatte adfærd, hvilket kan have påvirket dem til at reflektere mere over deres svar. I 

denne fokusgruppe var der også en pige, der var mere tilbageholdende og kom ikke så meget til 

orde, men selvom vi forsøge at spørge hende direkte, hvad hun mente, så virkede hun mange gange 

genert og talte kortfattet.  

 

2.6 VALIDITET, RELIABILITET OG GENERALISERING 
I nærværende afsnit vil vi gennemgå afhandlingens validitet og reliabilitet i forhold til 

afhandlingens metode, analyse og den endelige konklusion på den opstillede problemstilling. 

Afslutningsvis vil vi vurdere, i hvilken grad afhandlingens konklusioner kan føres til en overordnet 

generalisering og applikeres på andre studier.  

 

2.6.1 Validitet 
Validitet handler ifølge Kvale og Brinkmann (2009) om redegørelse for sandheden i forhold til 

undersøgelsens anvendte metode, og dermed vurderes det, om konklusionerne svarer på den 

opstillede problemstilling. I en sådan vurdering er det ligeledes nærliggende, at vi spørger os selv, 

om vi undersøger dét, som vi tror, at vi undersøger (Kvale & Brinkmann, 2009). Idet afhandlingens 
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formål er at undersøge, hvordan PANDORA kan kommunikere om CSR på CSN til Gen Z, mener 

vi, at vores tilgang kan besvare problemformuleringen. Dette mener vi, fordi vi er transparente i 

vores indsamling, behandling samt analyse af afhandlingens primære og sekundær empiri. 

 

Idet vores studie ikke har en forklarende ambition af en uafhængig og en afhængig variable, men i 

stedet er et eksplorativt studie, hvor vi i en konkret kontekst undersøger, hvordan brugen af CSN 

påvirker Gen Zs holdninger og forbrugeradfærd, er validitetskriteriet ikke så stort et problem – 

specielt, fordi afhandlingen primært vil undersøge et underbelyst område i forskningslitteraturen. 

Da vi netop interviewer henholdsvis Gen Z og virksomhedsledere i PANDORA, mener vi at have 

belyst alle relevante led i problemstillingen, og sandsynligheden for validitetsmæssige problemer 

kan således vurderes som minimale.  

 

En validitetsmæssig diskussion kan gå på, om den manglende geografiske spredning kan give 

anledning til en systematisk målefejl. Ved inddragelse af andre landsdele eller en anden form for 

segmentering inden for Storkøbenhavn, ville vi måske have kunnet komme frem til en anden 

konklusion og dermed en anden måde for PANDORA at kommunikere om CSR. Men til trods for 

at det er en fejlkilde, som kan siges at påvirke validiteten, så vurderer vi ikke, at det for alvor truer 

validiteten af konklusionerne for afhandlingen, idet vi mener, at rammerne, der er opsat for 

afhandlingen, er valide i forhold til det afgrænsede undersøgelsesområde. 

 

2.6.2 Reliabilitet 
Hvor validitet handler om systematiske målefejl, handler reliabilitet populært sagt om tilfældige 

målefejl – det vil sige tilfældige fejl i dataindsamlingen eller i forbindelse med rekrutteringen af 

respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009). Et eksempel på en sårbarhed kan være, at alle vores 

respondenter er enten fra et handelsgymnasium eller det almene gymnasium, hvilket kan have skabt 

en bias i forhold til den uddannelsesmæssige differentiering.  

 

Når vi vurderer afhandlingens reliabilitet, kigger vi på, om vores studie giver pålidelige resultater, 

og om vores analytiske fund kan gentages af andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2009). Det kan 

være udfordrende at måle reliabiliteten i kvalitative studier, da disse studier netop ikke lægger op til 

en standardisering af undersøgelsen (Tanggaard & Brinkmann, 2015). Forholdet mellem 

interviewer og respondenter er altid situationel og dermed forskelligartet i forhold til situation og 

forskere (Kvale & Brinkmann, 2009). Dernæst kan den måde, hvorpå forskerne fortolker og 

analyserer resultater, være kontekstuel og forskelligartet alt efter valgte tilgang (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Vi har dog forsøgt at styrke reliabiliteten ved at rekruttere en række forskellige 

respondenter til fokusgrupperne, der har forskellige karakteristika for så vidt angår uddannelse, 

geografiske tilhørsforhold, køn etc. Dette er med til at mindske sandsynligheden for tilfældige 

målefejl som følge af over- eller underrepræsenterede synspunkter fra forskellige typer af 

forbrugere inden for Gen Z. Som vi var inde på tidligere, er det dog en fejlkilde, at vi ikke har 

repræsentanter fra flere landsdele, og der må her siges også at være en risiko for tilfældige målefejl. 

 

2.6.3 Generalisering 
Da vi udelukkende har interviewet respondenter fra Storkøbenhavn, dækker vores konklusioner kun 

over denne målgruppe for dette geografiske område. Derfor er generaliserbarheden til resten af 

landet i udgangspunktet begrænset, da vi ikke har respondenter fra andre regioner i landet. For 

generaliserbarheden er det afgørende, om der faktisk er forskelle mellem Storkøbenhavn og de 

andre landsdele, men dette er for vanskeligt at vurdere, så derfor mener vi, at konklusionerne 

fortrinsvist er gældende for Storkøbenhavn. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) benytter vi os af den 

analytiske generaliserbarhed grundet vores kvalitative tilgang, der er modsat en statistisk 

generalisering. 

 

Endvidere er afhandlingens generaliserbarhed begrænset af, at vi både har valgt et single casestudie 

og har haft et socialkonstruktivistisk standpunkt. Vi mener, at vores forskningsdesign og vores nye 

tilegnede viden på området for CSR-kommunikation gennem CSN til Gen Z er kontekstuel, og 

derfor finder vi ikke nogen endegyldig sandhed, fordi virkeligheden er et produkt af subjektets 

historie og intersubjektiv vidensdeling og meningsdannelse. Det betyder, at afhandlingens 

konklusion er et produkt af dette, hvorfor vores studie kun kan generaliseres i nogen grad. Dette er 

grundet i, at respondenternes svar stadigvæk kan pege på nogle generelle mønstre og adfærdstræk 

hos Gen Z i forhold til CSR-kommunikation på CSN, som vi mener kan generaliseres til en vis 

grad, således andre virksomheder kan lære noget af dette single casestudie. 

 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er det i kvalitative studier essentielt at spørge sig selv, om den 

viden, der er produceret, kan overføres til andre situationer. I forhold til generalisering af single 

casestudier mener vi med udgangspunkt i Eisenhardts (1989) udtalelser, at personer eller 

virksomheder kan vurdere casestudiets generaliserbarhed på baggrund af overvejelser omkring 

studiets fremgangsmåde, analysens belysning af, hvorvidt resultaterne underbygger eller modsiger 

teorier, resultaternes styrker og svagheder samt metodiske udfordringer.  
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2.7 ANALYSEMETODE 
Data, der er indhentet fra ekspert- og fokusgruppeinterviews, kræver en omfattende behandling, før 

empirien kan analyseres. I Eisenhardts (1989) induktive case-studiedesign foreslås to 

analysestadier, som er within-case og cross-case pattern analyse.  

 

Vi har til at starte med tematiseret og arbejdet ud fra en within-case tilgang, som foreslået af 

Eisenhardt (1989), hvor vi har valgt at skabe overblik over den indsamlede empiri ved at 

transskribere alle ekspert- og fokusgruppeinterviews (jf. bilag 12). Herefter har vi ud fra 

Eisenhardts (1989) anbefalinger arbejdet med datamaterialet ud fra en cross-case pattern tilgang. 

Oprindeligt er denne tilgang for multiple cases, men kan ifølge Eisenhardt (1989) anvendes på 

single casestudier, hvor vi, i stedet for at sammenligne datamaterialer på tværs af cases, 

sammenligner datamaterialet inden for vores enkelte case. I praksis har det betydet, at vi har lavet ni 

overordnede hovedtemaer (kategoriseringer) og dernæst udarbejdet 18 dertilhørende undertemaer 

(underkategoriseringer) (jf. bilag 5). Det betød, at vi startede med at gå vores transskriberinger 

igennem og hver især skrive nogle mulige temaer ned. På baggrund af dette opstod nogle 

overordnede temaer, men grundet den store mængde empiri under flere af disse overordnede 

temaer, udarbejdede vi en række undertemaer. Et eksempel  på et hovedtema er Perception af CSR, 

hvor underkategorierne for dette er PANDORAs opfattelse, pris, kvalitet og værdiskabelse.  

 

Da det ifølge Eisenhardt er essentielt at sammenligne og sammenholde sine kategoriseringer med 

hinanden, har vi i praksis eksempelvis sammenholdt hovedtemaet Gen Zs generelle 

forbrugeradfærd med Gen Zs adfærd på SNS. Således har vi kunnet finde oplagte analyseområder 

gennem sammenlignelig og afvigende adfærd på tværs af temaerne og på den måde opnå en dybere 

og mere nuanceret kortlægning af empirien. 

 

Til at lette ovenstående databehandlingsarbejde med ekspert- og fokusgruppeinterviews har vi 

benyttet os af analyseværktøjet Nvivo, der er et anbefalet softwareprogram til transskribering og 

kodning (kategorisering) af kvalitativ data (Kristiansen, 2015). I den forbindelse har vi 

transskriberet efter Kvale og Brinkmanns (2009). 

 

 

 

 



Kandidatafhandling, maj 2016  Kathrine Granhøi 
Copenhagen Business School  Marie Tuxen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Side 36 af 131 

KAPITEL 3: TEORETISK REFERENCERAMME 
For at kunne besvare problemformuleringen trækkes der på tre forskellige teoretiske områder. 

Første teoriafsnit beskæftiger sig med CSR og CSR-kommunikation, da CSR er det bærende 

element i afhandlingens problemstilling. Det andet teoriafsnit omhandler sociale medier og sociale 

netværkssider (SNS), fordi det er gennem SNS PANDORA har valgt at kommunikere om deres 

CSR-aktiviteter. Sidste og tredje teoriafsnit giver indsigt i Gen Zs samt den generelle forbrugers 

adfærd i forhold til CSR og overvejelser i beslutningsprocessen forud for produktkøb. 

 

3.1 CSR OG KOMMUNIKATION 
Dette afsnit begynder med en diskussion af CSR, og denne definition vil være gennemgribende for 

hele afhandlingen. Dernæst vil stakeholder-begrebet bliver diskuteret, samt hvordan CSR kan 

kommunikeres til eksterne stakeholdere. 

 

3.1.1 Definition af CSR 
CSR har været et omdiskuteret emne blandt mange teoretikere og forretningsfolk siden 1930’erne 

(Carroll, 1999). Med tiden er CSR blevet defineret på mange måder, der alle er karakteriserede af, 

hvilket standpunkt de forskellige teoretikere har. 

 

CSR er for det første blevet kritiseret af økonomen Milton Friedman, der repræsenterer den 

doktrinære tradition: “There is one and only one social responsibility of business - to use its 

resources and engage in activities designed to increase its profits” (Friedman, 1970, s. 6). CSR ses 

her i et økonomisk perspektiv, hvor virksomheder kun bør gøre det, der resulterer i 

profitmaksimering, og her vil CSR ifølge Friedman forsømme investorernes økonomiske interesse 

(Davis, 1973).  

 

I forlængelse af den anerkendte management-professor Archie B. Carrolls normative tilgang til 

CSR, er CSR-professor Wayne Visser af den overbevisning, at virksomheder i dag bør arbejde efter 

et langt større og integreret CSR-formål – det vil sige, at virksomheder skal flytte sig fra Carrolls 

CSR 1.0-tilgang til det, som Visser (2010) kalder for ”CSR 2.0” (s. 7). Visser (2014) definerer CSR 

2.0 som ”the way in which business consistently creates shared value in society through economic 

development, good governance, stakeholder responsiveness and environmental improvement” (s. 

1). Med andre ord bør virksomheders CSR-initiativer fører til gensidig værdi for både virksomhed 

og samfund. Denne ideologi understøttes ligeledes af en mere strategisk tilgang, hvor management-
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professor Michael E. Porter og CSR-ekspert Mark R. Kramer (2011) mener, at virksomheder bør 

”reconnect company success with social progress” for at hjælpe med at løse samfundets sociale og 

miljømæssige problemer (s. 4). 

 

CSR-professor Mette Morsing har en mere stakeholder- og relationsfunderet tilgang til CSR og 

definerer CSR sammen med kollegaerne Friederike Schultz og Itziar Castello (2013) som: ”CSR as 

communication and as a forum for debates over social norms and expectations attached to 

corporate responsibilities” (s. 682). Morsing et al. ser her CSR som noget, der opstår ud af en 

fælles debat, hvor samfundsnormer og forventninger fra virksomheder og stakeholdere bidrager til 

en fælles forståelse af, hvad CSR er. 

 

I denne afhandling betragtes CSR ud fra Vissers normative definition samt Morsings relationelle 

definition. Vissers CSR 2.0-tilgang vælges som den rette måde at implementere CSR samt forstå 

CSR i virksomheder, fordi Vissers styrke er, at han forstår sig på måden at betragte og anvende 

CSR både fra virksomhedernes, samfundets og statens side. Derudover bliver Morsings definition 

af CSR-kommunikation også benyttet, fordi hun sætter stakeholdere i centrum for virksomheders 

udvikling af samt forståelse for CSR. Afhandlingen tager udgangspunkt i disse to teoretikere, fordi 

Visser forklarer, hvordan PANDORA kan arbejde med CSR, mens Morsing tilføjer, hvordan 

PANDORA kan kommunikere om CSR. 

 

3.1.1.1 CSR 2.0 
Visser (2014) forklarer, at DNAet i CSR 2.0 er ”value creation, good governance, societal 

contribution and environmental integrity” (s. 3). Virksomheder kan således arbejde sig mod 

opnåelse af CSR 2.0 ved at fokusere på værdiskabelse, en sund beslutningsproces, et socialt bidrag 

og miljømæssig integritet (Visser, 2014). Nedenstående figur viser således et overblik over disse 

fire dele i Vissers brand-DNA:  
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Figur 3.1: Vissers CSR 2.0 DNA (med inspiration fra Vissers CSR 2.0-teori) 

 

En sund beslutningsproces og et socialet bidrag vil her blive diskuteret for at give en forståelse for 

CSR 2.0, idet disse to grundsten er relevante for at besvare den valgte problemstilling. En sund 

beslutningsproces ses i virksomheders transparenthed omkring handlinger samt konsistens mellem 

kommunikation, kultur og ageren (Visser, 2014). I den forbindelse nævner Visser (2014), at 

virksomheder ikke blot bør kommunikere gennem traditionel rapportering, men også gennem 

eksempelvis sociale medier, der anses som en virksom kanal for udtrykkelse af transparenthed.  

 

Endvidere kan virksomheder bidrage til det sociale gennem stærke stakeholder-relationer, hvor de 

både lytter til og interagerer med diverse stakeholder-grupper (Visser, 2014), hvilket understøttes af 

Mette Morsing og Majken Schultz’ (2006) CSR-kommunikationsstrategi. Morsing og Schultz 

(2006) understreger netop, hvor vigtigt det er for virksomheder at skabe dialog med stakeholdere 

omkring CSR, og på den måde udviser virksomheden også transparenthed. 

 

Grundstenene i CSR 2.0 eksemplificerer, hvordan CSR 2.0 tager afstand fra CSR 1.0. I et CSR 1.0-

perspektiv mener eksempelvis Philip Kotler og Nancy R. Lee (2005), at virksomheder kan bevise, 

at de agerer etisk korrekt samt skaber værdi for samfundet gennem marketing-aktiviteter som cause 

related marketing og filantropi. Virksomheder med en CSR 1.0-tilgang har altså en tendens til at 
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arbejde med CSR perifert, fordi deres aktiviteter netop bliver ”add-ons” i virksomhedens forretning 

(Visser, 2010). I forlængelse heraf mener Visser (2010), at virksomheder ikke længere kan 

tilfredstille samfundet og stakeholdere gennem simple og perifere markedsføringsløsninger, hvilket 

Porter og Kramer (2011) understøtter ved at sige, at ”society’s needs are large and growing, while 

customers, employees, and a new generation of young people are asking business to step up” (s. 4). 

Idet CSR 2.0 integrerer CSR gennem alle forretningsprocesser og i hele værdikæden, bidrager 

virksomheder til taklingen af de voksende globale miljømæssige og sociale udfordringer på en 

måde, der skaber værdi for virkomheden selv og dens stakeholdere på én og samme tid (Visser, 

2010).  

 

I forlængelse af ovenstående kan kritikken af Visser (2014) gå på, at han til tider fremstår for 

ideologisk i forhold til, hvordan virksomheder bør bedrive forretning og integrere CSR, hvorfor han 

kan kritiseres for at være ukonkret og urealistisk på nogle områder. På trods af denne kritik 

anvendes dele af Vissers CSR 2.0-teori alligevel i afhandlingen, fordi den er retningsgivende for 

vores udlægning af, hvordan vi opfatter PANDORAs nuværende og fremadrettede CSR-bedrivelse.   

 

3.1.2 Stakeholder-afgrænsning 

Idet afhandlingen lægger sig op ad Morsing et al.’s (2013) relationsbaseret definition af CSR, er det 

væsentligt at afgrænse, hvad der forstås med ’stakeholdere’. I den forbindelse er det relevant at 

inddrage management-professor R. Edward Freemans (1984) definition af, hvad der kendetegner en 

stakeholder: ”A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can 

affect or is affected by the achievement of the organizations’s objectives” (s. 46). 

 

I modsætning til Freemans instrumentale syn, der linker stakeholdere til virksomhedens 

profitmaksimering, mener management-professorerne Jörn Andriof og Sandra Waddock (2002), at 

fokus er flyttet fra, at virksomheder leder stakeholdere til, at de engagerer stakeholdere. Derfor 

argumenterer de også for, at virksomheder i dag bør benytte sig af stakeholder-engagement 

(Andriof & Waddock, 2002). Andriof et al. (2002) forklarer, at virksomheder ikke bør styre sine 

stakeholdere, men bør arbejde på at skabe ”interactive, mutually engaged and responsive 

relationships that establish the very context of doing modern business, and create the groundwork 

for transparency and accountability” (s. 9). Stakeholder-engagement negligerer dog ikke, at 

profitmaksimering er vigtigt for virksomheders overlevelse, men pointerer, at for at virksomheder 

kan overleve i dag, skal de også interagere jævnligt med de stakeholder-grupper, som forretningen 

er afhængig af (Andriof & Waddock, 2002). 
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Afhandlingen vælger at lægge sig op ad Andriofs og Waddocks relationelle tilgang til stakeholder-

engagement, fordi denne bringer tanken om dialog og interaktion ind i stakeholder-teori, hvilket er i 

centrum i afhandlingen. I forlængelse af dette perspektiv trækkes der på Freemans definition, fordi 

afhandlingen også ser stakeholdere som en række individer, der har mulighed for at påvirke 

virksomheder samt blive påvirket af virksomheders kommunikation. 

 

3.1.3 CSR-kommunikation til stakeholdere 

Management-professorerne Morsing og Schultz (2006) tager et stakeholder-perspektiv i deres CSR-

kommunikationsstrategi, som består af tre kommunikationsformer baseret på James E. Grunig og 

Todd T. Hunts (1984) public relations kommunikationsmodel. De tre CSR-

kommunikationsstrategier er stakeholderinformationsstrategien, responsstrategien samt 

stakeholder-involveringsstrategien (Morsing & Schultz, 2006). De sidste to strategier diskuteres 

nedenfor, fordi de forklarer, hvordan CSR kan kommunikeres til stakeholdere via kanaler, der gør 

tovejskommunikation mulig.  

 

Formålet med responsstrategien er at informere stakeholdere omkring virksomhedens CSR-

aktiviteter (Morsing & Schultz, 2006). Her ses tovejskommunikation eller stakeholder-respons ved, 

at virksomheder er interesserede i, hvilken forståelse forbrugere har af virksomheden (Morsing & 

Schultz, 2006). Det paradoksale er, at kommunikationsstilen ikke lægger direkte op til involvering, 

hvorfor forholdet mellem virksomheden og stakeholdere forbliver asymmetrisk (Morsing & 

Schultz, 2006). Denne tilgang til CSR-kommunikation kritiseres af postdoc i CSR-kommunikation, 

Line Schmeltz (2012), der argumenterer for, at navnligt forbrugersegmentet Gen Y, som er 

forbrugergruppen før Gen Z, ønsker, at virksomheders valgte CSR-værdier er overvejende 

konsistente med deres egne værdier (Schmeltz, 2012), og dette efterspørger en symmetrisk 

dialogbaseret kommunikationsform for at afdække. Selvom Schmeltz beskæftiger sig med 

forbrugergenerationen Gen Y, anvendes hun i nærværende afhandling, fordi hendes studier bidrager 

med viden om forbrugers adfærd i forhold til CSR, og hvilken indflydelse det kan have på CSR-

kommunikation. En svaghed ved Schmeltz er, at hendes studier ikke beskæftiger sig med, hvordan 

CSR-kommunikation kan eksekveres, hvorfor dette perspektiv suppleres med henholdsvis Morsing 

og Schultz samt Tata og Prasad. 
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Stakeholder-involveringsstrategien bygger på dialogbaseret kommunikation, hvilket betyder, at der 

lægges op til en symmetrisk kommunikationsform, hvor magtforholdet mellem virksomheden og 

stakeholdere er ligeværdigt, og således influerer virksomheder ikke kun stakeholderne, men bliver 

også selv influeret af dem (Morsing & Schultz, 2006). Schultz et al. (2013) understøtter dette ved at 

fastslå vigtigheden i, at ”CSR becomes a forum for exchange, dissent, and challenge of 

organizational and societal values via which identities are constructed and realities changed” (s. 

689). Virksomheder bør således være åbne over for både positiv og negativ omtale og kunne tage 

denne respons til sig, således stakeholderne bliver en slags medskabere af virksomhedens CSR-

initiativer og kommunikationen heraf (Morsing & Schultz, 2006). Stakeholder-

involveringsstrategien bliver her set som den ideelle måde at kommunikere omkring CSR (Morsing 

& Schultz, 2006). Denne tilgang til CSR-kommunikation kan også kritiseres, hvor Arnstein (1969) 

argumenterer for, hvordan for meget involvering kan give stakeholdere for meget magt, der i visse 

tilfælde kan gå hen og skade virksomhederne i det lange løb. 

 

I kontrast til ovenstående mener Schmeltz (2012), at selvom ”consumers are interested in and 

expect more explicit CSR communication” (s. 29), påpeger hun også, at Gen Y finder det 

uacceptabelt, hvis virksomheder kommunikerer for meget og for højlydt omkring deres CSR-

aktiviteter (Schmeltz, 2012). Et resultat af denne fejl er, at stakeholdere mister deres tillid til 

virksomheden og finder dem utroværdige (Schmeltz, 2012). Det beskriver Morsing og Schultz også 

i en artikel med kollegaen Kasper Ulf Nielsen (2008), hvor de kalder dilemmaet for ”the catch 22 

of communicating CSR” (s. 97) og beskriver dét, som virksomheders udfordring ved at 

kommunikere om CSR. Det betyder, at virksomheder i højere grad er udfordret ved, at de bør skabe 

mere dialog omkring CSR, men samtidig bør gøre dette i en sådan grad, at det ikke overrumpler 

forbrugerne. 

 

3.3.1 Strategisk CSR-kommunikation 
Management-professorerne Jasmine Tata og Sameer Prasad (2015) mener, at hvis en virksomheds 

ønskede eller nuværende CSR-identitet ikke er konsistent med det CSR-image, som stakeholdere 

har eller ønsker af virksomheden, kan den rigtige form for CSR-kommunikation rette op på det. 

Tata og Prasad (2015) foreslår således otte forskellige kommunikationsformer af CSR, der omfatter 

anticiper/reaktiv CSR-kommunikation, assertiv/beskyttende CSR-kommunikation, indirekte/direkte 

CSR-kommunikation og image-opbyggende/image-regulerende CSR-kommunikation. De sidste tre 

kommunikationsformer vil blive præsenteret, fordi disse er relevante i forhold til virksomheder, 
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såsom PANDORA, der gerne vil opbygge en CSR-identitet ved at begynde at kommunikere om 

deres CSR-initiativer.  

 

Den direkte CSR-kommunikationsform ses ved, at virksomheder kommunikerer omkring deres 

CSR-aktiviteter samt CSR-profil for at opbygge en positiv CSR-identitet, der tillægger 

virksomheden og dens produkter en attraktiv merværdi (Tata & Prasad, 2015). Den image-

opbyggende CSR-kommunikationsform hjælper virksomheder med at forstærke deres CSR-image 

ved at inddrage stakeholdere, mens den image-regulerende CSR-kommunikationsform bruges til at 

regulere et CSR-image, hvis stakeholdere eksempelvis har forventninger, som virksomheden ikke 

har udtrykt ønske om at udleve (Tata & Prasad, 2015). Tata og Prasads teorier bliver ligeledes 

understøttet af Morsing og Schultz (2006), der hævder, at ”corporate CSR engagement today 

requires more sophisticated and ongoing stakeholder awareness and calls for more sophisticated 

CSR communication strategies than previously” (s. 323). 

 

Alt efter hvordan stakeholdere opfatter CSR-budskaberne, kan de enten acceptere det, misforstå 

CSR-kommunikationen eller udfordre budskabet ved at indgå i dialog med virksomheden (Tata & 

Prasad, 2015). Schmeltz (2012) mener i forlængelse heraf, at Gen Y er mere sensitive over for 

negativ CSR-information, end de er over for positiv CSR-information. I forhold til 

kommunikationsstilen for CSR-information mener Luisa Andreu, Ana B. Casado-Díaz og Anna S. 

Mattila (2015) også, at den rationelle appelform fanger bedst stakeholderes opmærksomhed, når det 

kommer til klima- og miljørelaterede CSR-budskaber, mens den emotionelle appelform er mest 

effektiv, hvad angår medarbejder-relaterede CSR-initiativer. 

 

Selvom Tata og Prasads (2015) styrke ligger i, at deres teorier bidrager til, hvordan virksomheder 

gennem forskellige former for CSR-kommunikation kan opbygge et stærkt CSR-image, kan 

kritikken dog være, at Tata og Prasad (2015) ikke skitserer dybdegående nok, hvordan 

virksomheder kan praktisere de forskellige CSR-kommunikationsstrategier, og hvilke fordele og 

ulemper der her medfølger. I den forbindelse udtaler Ursâ Golob, Klement Podnar, Wim J. Elving, 

Anne Ellerup Nielsen, Christa Thomsen og Friederike Schultz (2013), at selvom der er en stigende 

interesse for CSR-kommunikation i akademisk litteratur, er disse teorier ofte perifere og ikke 

uddybende nok, hvilket er overraskende sammenlignet med den store mængde litteratur, der findes 

omkring CSR-begrebet.  
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3.2 CSR-KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSSIDER  
For at kunne forstå de muligheder og udfordringer SNS indebærer for virksomheders CSR-

kommunikation, vil nærværende afsnit først definere SNS og CSN, hvorefter teorien vil skitsere, 

hvordan virksomheder kan anvende CSN til at kommunikere omkring CSR til deres stakeholdere. 

 

3.2.1 Definition af sociale netværkssider (SNS) 
I en årrække har flere teoretikere forsøgt at afgrænse og definere, hvad SNS dækker over – både på 

et mere praksisorienteret plan og i et relationelt og sociologisk perspektiv (Raacke & Raacke, 2008; 

Boyd & Ellison, 2008). 

 

En måde at definere og betragte SNS på kan findes hos eksperterne i kommunikation og sociale 

medier Danah Boyd og Nicole Ellison (2008): ”We define social network site as web-based 

services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded 

system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and 

traverse their list of connections and those made by others within the system” (s. 211). Det kan 

siges, at Boyd og Ellisos definition er et udtryk for en pragmatisk opfattelse af SNS. Boyd og 

Ellisons begrebsafgrænsning af SNS har på den anden side fået en del kritik af David Beer (2008), 

der mener, at deres definition er for bred, og dét, at de vil gøre SNS til noget specifikt, alligevel 

ender i en upræcis definition af SNS, hvor mange andre sociale medieplatforme kunne indgå under 

selvsamme definition.  

 

I lyset af denne kritik af kan SNS også defineres ud fra en mere relationel tradition som 

adfærdspsykologerne John Raacke og Jennifer Raacke lægger op til i: “Social networking sites are 

virtual places that cater to a specific population in which people of similar interest gather to 

communicate, share, and discuss ideas” (Raacke & Raacke, 2008, s. 169). Det centrale for Raacke 

og Raackes definition er, at de betragter det som et medie, der muliggør, at brugere med fælles 

interesser får mulighed for at mødes og gruppere sig på en virtuel platform. Efterfølgende supplerer 

Raacke og Raacke (2008), at ”these networking sites have a number of features that allow 

individuals to communicate with others (…) these sites allow for a varying amount of flexibility in 

communication style” (s. 170). Det betyder, at SNS giver mulighed for en forskelligartet form for 

kommunikation mellem brugerne. Samtidig har Raacke og Raacke (2008) et øget fokus på, hvad det 

er brugerne anvender mediet til, og med ’others’ refererer de til, at mediet skal ses som en kanal, 

der gør det muligt at indgå i relationer med andre brugere. Idet Raackes og Raackes (2008) teori 
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udspringer af Facebook og Myspace, kan det være vanskeligt at generalisere deres beskrevne 

brugeradfærd til andre former for sociale netværkssider, såsom Instagram. På trods af dette tilslutter 

afhandlingen sig alligevel Raacke og Raackes definition, fordi problemformuleringen lægger op til 

en anskuelse af SNS som en interaktionsplatform, der er afhængig af brugernes relationelle 

forbindelse og sociale adfærd. 

 

3.2.2 Virksomheder på sociale netværkssider (CSN) 
I de seneste år har flere virksomheder set fordele i at anvende SNS som et kommunikations- og 

interaktionsværktøj til at kommunikere og interagere direkte med deres stakeholdere (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Ifølge marketing-professorerne Kaplan og Haenlein skyldes dette, at virksomheder 

har opdaget værdien i at udnytte SNS’ egenskab som en platform, der skaber interaktion og åben 

dialog med forbrugerne og giver indsigt i, hvad de mener om deres produkter (Kaplan & Haenlein, 

2010; Martins & Patrício, 2013). I forlængelse af Kaplan og Haenlein (2010) fremhæver Raacke og 

Raacke (2008), at SNS’ primære funktion skal ses som en virtuel kontaktform, hvor nye og 

nuværende venskabelige relationer bliver opbygget og vedligeholdt, og hvor brugere holder sig 

underrettet om forskellige kommende sociale begivenheder. Det betyder, at der er forskel på at have 

en personlig profil på SNS, der blandt andet anvendes til pleje af eksisterende samt opbyggelse af 

nye sociale relationer, og det formål, som virksomheder har med en profil på SNS – det, der hedder 

CSN (Martins & Patrício, 2013). 

 

I lyset af dette inddrages management-professorerne Carla Sofia Martins og Lía Patrício (2013), der 

netop forholder sig til virksomheder på SNS og definerer en virksomheds profil på SNS som CSN 

(Company Social Networks): ”CSN is a group of people (followers, fans (...)) connected to a 

company or brand within the boundaries of an SNS” (s. 568). Når virksomheder kommunikerer til 

stakeholdere via CSN, fremhæver marketing-professor Pranjal Gupta og psykologiprofessor Judy 

Harris (2010), hvordan særligt begrebet electronic word-of-mouth (e-WOM) kan påvirke forbrugers 

købsadfærd. Når virksomheder poster opslag på CSN, påvirker de ikke kun forbrugerne, men 

gennem e-WOM påvirker forbrugerne også hinandens adfærd, fordi alle kan se hinandens 

kommentarer og anmeldelser, både negative og positive, omkring et brand eller et produkt (Gupta 

& Harris, 2010). Derfor bør virksomheder også være aktive på en CSN for at kunne indfluere de 

debatter, der kan skade virksomhedens omdømme (Gupta & Harris, 2010). Disse ændrede 

kommunikationsforhold fremhæver CSR-ekspert Paul Capriotti (2011) også, idet magtforholdet 

mellem afsender og modtager efterhånden er blevet udvisket i kraft af internettet, sociale medier 
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(web 2.0) og herunder SNS’ muligheder, der har været med til at ændre på brugernes 

kommunikationsvaner (Capriotti, 2011). 

 

3.2.2.1 CSN som CSR-kommunikationsplatform 
Da ovenstående teoretikere ikke belyser, hvordan CSR-kommunikation kan praktiseres på CSN, 

inddrages Kaplan og Haenlein (2010), fordi de opstiller fem succeskriterier, der kan bruges som 

pejlemærker for, hvad virksomheder bør tænke ind i deres tilstedeværelse på SNS. Disse 

succeskriterier foreslår, at virksomheder er aktive, interessante, ydmyge, autentiske samt 

respektfulde og ærlige. Dette kan danne grundlag for, hvordan virksomheder kan få det optimale ud 

af at anvend sociale medier i deres kommunikationsstrategi. Idet SNS er en underkategori til sociale 

medier, er Kaplan og Haenleins anbefalinger ikke direkte udarbejdet til SNS, men alligevel kan 

teorierne bruges til at belyse, hvilke kriterier der er essentielle for PANDOR at være opmærksomme 

på angående deres CSN, hvorfor tre af de fem succeskriterier; aktiv, interessant samt respektfuld og 

ærlig, vil blive gennemgået. 
 

Kaplan og Haenlein (2010) foreslår først og fremmest, at det er vigtig for virksomheder at vælge det 

rette medie og den rette målgruppe i forhold til det budskab, som virksomheden gerne vil 

kommunikere om. Derfor skal virksomheder ikke anvende alle former for social mediekanaler, men 

kun de platforme, der giver mening i forhold til budskabet og målgruppen (Kaplan & Haenlein, 

2010). Dernæst er det ifølge Kaplan og Haenlein (2010) vigtigt, at virksomheder anvender sociale 

medier som et aktivt kommunikationsværktøj. Det indhold, der bliver delt med brugere, bør være 

opsigtsvækkende, skabe interaktion og lægge op til dialog. Det understøttes ligeledes af Martins og 

Patrícios’ (2013) undersøgelse, der mener at brugere af CSN viser tegn på et øget behov for 

åbenhed samt et ønske om at se virksomhederne fra deres uforbeholdne side.  

 

Hvis brugere skal engagere sig i virksomheders opslag, er det centralt, at opslagene vækker 

interesse, hvilket betyder, at de skal give brugerne et formål og en grund til at engagere sig (Kaplan 

& Haenlein, 2010). For at skabe denne interesse er det væsentligt, at virksomheder undersøger, 

hvad deres stakeholdere finder interessant ved at indgå i dialog (Kaplan & Haenlein, 2010). Martins 

og Patrício (2013) supplerer dette ved at fremhæve, at hvis en virksomhed vil vække opsigt gennem 

CSN, er det særligt aktiviteter såsom konkurrencer, der vækker interesse hos brugerne. Det 

paradoksale er, at Martins og Patrícios (2013) undersøgelser også viser, at virksomheder ikke 

formår at skabe fornyede, opsigtsvækkende opslag med relevant indhold, hvilket gør, at brugere 

finder CSN-opslag mindre interessante.  
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Ifølge Kaplan og Haenlein (2010) er ærlighed og respekt for mediet ligeledes essentielt. 

Virksomheder bør huske, at de har at gøre med nogle af de mest teknologisk sofistikerede brugere, 

hvorfor det ikke nytter at udvise uærlighed eller en form for dobbeltmoral (Kaplan & Haenlein, 

2010). Disse nævnte pragmatiske succeskriterier anvendes i afhandlingen som supplement til, 

hvordan PANDORA kan anvende CSN som et kommunikationsværktøj i forhold til deres CSR-

kommunikation, og hvad de skal være påpasselige med. 

 

I forlængelse af ovenstående uddyber postdoc’erne Michael Etter og Itziar Castello sammenm ed 

Morsing (2011) i deres studie, hvordan virksomheder med for lidt kendskab til CSR-

kommunikation på sociale medieplatforme kan resultere i en usikkerhed i forhold til, hvordan 

virksomhederne bedst håndterer negativ respons på CSN. Dette uddybes af marketing- og 

management-professorerne Michael Bernacchi, Ram Kesavan og Oswald Mascarenhas (2013), idet 

de mener, at virksomheder skal være opmærksomme på, at brugere er dommere over for ethvert 

budskab, som virksomheder sender ud på CSN, hvorfor ærlighed og transparens er essentielt. I 

forlængelse heraf udtaler Capriotti, at det er essentielt, at virksomheder er opmærksomme på, at 

CSR-budskaber har karakter af at være mere sensitive og dermed vanskeligere budskaber at 

kommunikere om, fordi virksomheden netop åbner op for indre værdier og processer (Capriotti, 

2011). Derfor mener Capriotti (2011), at virksomheder bør have sat sig et formål med at 

kommunikere om CSR samt nogle retningslinjer for, hvordan de vil kommunikerer om deres CSR-

initiativer. 

 

Endvidere kan det siges, at Capriotti (2011) belyser CSR-kommunikation mellem virksomhed og 

stakeholdere på et overordnet plan, men går ikke i dybden med forskellen inden for de forskellige 

platforme af sociale medier og belyser heller ikke, hvordan CSR-kommunikation på CSN bør tage 

sig ud. Alligevel bliver Capriotti (2011) set som relevant, fordi han påviser nogle tendenser i 

forhold til CSR-kommunikation på sociale medier, der kan trække paralleller til visse generelle 

CSR-kommunikationsteorier og dermed påvise, hvordan CSR-kommunikation på CSN kan tage sig 

ud. 

 

3.2.2.2 CSR-dialog på CSN 
Efter at have undersøgt hvordan virksomheder bør agere på CSN, er det interessant at belyse, 

hvordan virksomheder i praksis kan styrke deres CSR-kommunikation via CSN. Capriotti (2011) 
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hævder, at sociale medier, og herunder SNS, har medført, at forbrugere er blevet en vigtigere del af 

virksomheders udvikling af alt fra produkter til information, fordi de gennem CSN kan indgå i 

dialog med virksomheder og dermed blive hørt, hvorfor brugere ender med at fungere som en slags 

”medskabere” (Capriotti, 2011). I forlængelse heraf kan en åben dialog og interaktion mellem 

virksomheder og brugere siges at være en af CSNs primære forcer, som muliggør, at begge parter 

bliver influeret af hinanden (Martins & Patrício, 2013). Kommunikations- og medieprofessor 

Elanor Colleoni (2013) understreger, at dialogbaseret kommunikation på SNS har vist sig at have 

stærke overtalelsesevner, idet stakeholderes holdninger og meninger bliver hørt, men omvendt 

bliver de også overtalt, fordi uklarheder eller spørgsmål kan blive afklaret af virksomhederne under 

dialogen. Det vil sige, at CSN er ikke blot en informationskanal, men mødestedet, hvor 

kommunikation mellem virksomheder og brugere faciliteres (Martins & Patrício, 2013). Det 

paradoksale er, at virksomheder ifølge Capriotti (2011) ikke har ændret på deres 

kommunikationsvaner i processen at gå fra traditionelle medier til sociale medier. Derfor udtaler 

Capriotti (2011), at mange virksomheder bruger CSN som en kommunikationsplatform, der 

udelukkende informerer om CSR, i stedet for at lægge op til dialog omkring CSR eller med 

brugerne (Capriotti, 2011). Denne problematik giver Morsing (2011) ligeledes udtryk for, fordi hun 

udtaler, at virksomheders CSR-kommunikation ofte ender i traditionel envejskommunikation, 

hvorved formålet med dialogbaseret CSR-kommunikation ikke bliver praktiseret.  

 

For at belyse hvordan CSR-kommunikation kan implementeres på CSN, inddrages CSR-professor 

Daniel Korchun og marketing-professor Shuili Dus (2013) teori for virtuel CSR-dialog. Denne teori 

supplerer Morsing og Schultz’ (2006) CSR-kommunikationsstrategi, idet den belyser, hvordan CSN 

kan facilitere en dialog omkring CSR mellem virksomhed og bruger. Idet stakeholdere bliver 

inddraget i en CSR-dialog med virksomheden, er de med til at skabe rammerne for virksomhedens 

CSR, og hermed kan de blive en slags medskabere af virksomhedens CSR-aktiviteter samt 

kommunikation herom (Korschun & Du, 2013). Virksomheder kan opnå stor værdi i at lytte til flere 

forskellige stakeholder-gruppers synspunkter og forstå deres holdninger til CSR, fordi gennem en 

CSR-dialog kan virksomheder få indsigt i, hvilke forventninger stakeholderne har til virksomhedens 

CSR-profil (Korschun & Du, 2013). 

 

Svagheden ved Korchun og Du (2013) kan siges at være, at de på trods af deres anbefalinger om en 

virtuel CSR-dialog mangler at gå i dybden med, hvordan en sådan dialog kan implementeres samt 

hvilke udfordringer, der kan medfølge. I forhold til dette fremhæver Capriotti (2011) ved Nielsens 

(2006) 90-9-1-regel, at der skal arbejdes hårdt for at opnå engagement og ikke mindst 
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brugerdeltagelse på sociale medier. Reglen betyder, at 90% af alle brugere er såkaldte ’lurkers’ 

(observatører), der kun læser indhold, men engagerer sig ikke (Capriotti, 2011; Nielsen, 2006).  De 

9% vurderer fra tid til anden indhold og skriver ind imellem en kommentar og dermed kaldet 

’contributors’ (bidragere), mens den sidste 1% er dem, der rent faktisk er ’creators’ (medskabere) 

eller distributører af indhold og de, der deltager aktiv ved at indgå i dialog (Capriotti, 2011; Nielsen, 

2006). Denne regel er således illustreret i nedenstående figur: 

 
Figur 3.2: Engagement på sociale medier (med inspiration fra Nielsens (2006) illustration)  

 

Ovenstående kan betyde, at virksomheder, der ønsker at kommunikere om CSR på sociale medier 

udfordres ved det generelt lave engagement fra brugernes side (Capriotti, 2011). På trods af dette 

mener Capriotti (2011) alligevel, at virksomheder kan opnå værdi ved at kommunikere om CSR 

gennem dialog med stakeholdere på sociale medier (Capriotti, 2011).  

 

3.3 GENERATION Z OG FORBRUGERADFÆRD 
I det følgende kortlægges Gen Zs adfærds samt generel forbruger- og købsadfærd i forhold til 

produktvalg, etik og luksusvarer. Dette gøres, fordi det kan belyse, hvor stor en indvirkning CSR 

kan have på Gen Zs beslutningsproces og endelige produktvalg. 

 

3.3.1 Definition af forbrugeren 
Mange teoretikere har gennem tiden forsøgt at definere forbrugeren og forbrugeradfærd ud fra både 

et økonomisk, psykologisk, biologisk og sociologisk perspektiv (Persky, 1995). I den forbindelse 

finder afhandlingen det relevant at diskutere, hvordan en forbruger kan defineres ud fra to 

forskellige traditioner at betragte individet på.  
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I den økonomiske tradition vil nogle teoretikere mene, at forbrugeren (individet) kan betragtes som 

et rationelt tænkende væsen og bliver i den forbindelse ofte refereret til som ”economic man” 

(Persky, 1995). I forlængelse heraf forklarer professor Finn Olesen (2006) John Stuart Mills begreb, 

economic man:“(...) som bekendt, nytte- og profitmaksimerer vore agenter [individer] (...)” (s. 13). 

Det vil sige, at den økonomiske tradition i højere grad ser individet som et individ, der nytte- og 

profitmaksimerer deres handlinger samt agerer ud fra en rationel tankegang og adfærd.  

 

Kritikken af economic man kommer især fra den sociologiske tradition, der i stedet mener, at 

individet skal betragtes som ”sociological man” (Hirsch , Michaels, & Friedman, 1987), der 

defineres som følgende: ”(…) the sociological "model of man," (...) treats values, attitudes, and 

behavior as fluid and changeable. Actions follow from culturally given values, not just some pure 

(culture-free) calculation of individual self-interest (...)” (Hirsch , Michaels, & Friedman, "Dirty 

Hands" versus "Clean Models": Is Sociology in Danger of Being Seduced by Economics?, 1987, s. 

322). Her lægges der vægt på individets værdisæt, holdninger og adfærd, der alle er ’flydende 

faktorer’ samt kulturelt betinget, hvilket betyder, at de kan ændre sig over tid og efter en given 

situation. 

 

I nærværende afhandling anskues individet som en kombination af begge traditioner uden at høre til 

yderpolerne hos nogen af dem. Det vil sige, at individet betragtes som en vekselvirkning mellem det 

rationelle og det værdisætbetonede væsen. Således kan forbrugere enten høre mere til den ene eller 

den anden tradition eller være en blanding af både det økonomiske og sociologiske individ, alt efter 

hvilken situation denne befinder sig i. 

 

3.3.2 Generation Z 
I forlængelse af definitionen af forbrugeren er det nærliggende at kortlægge Gen Zs adfærd og 

karakteristika for at få en forståelse af, hvordan Gen Z tænker som forbruger. 

 

Gen Z skiller sig ud fra Gen X og Gen Y på mange måder, men først og fremmest er Gen Z født 

mellem 1995 og 2009 (Turner, 2015), hvilket betyder, at de i igangværende år har en alder mellem 

7 og 21 år. Med en befolkningsstørrelse på knap 1.3 millioner udgør Gen Z næsten en fjerdedel af 

den danske befolkning (Danmarks Statistik, 2016), og med denne markante demografiske størrelse 

bliver de inden for få år den største og mest købsdygtige forbrugergruppe i Danmark (Euromonitor, 

2011). En rapport fra Euromonitor (2011) viser, at Gen Z allerede nu har flere penge mellem 
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hænderne grundet deltidsjobs og større økonomisk støtte fra forældre, end teenagere fra ældre 

årgange havde at disponere. Gen Z lærer derfor fra en ung alder at være økonomisk bevidste 

forbrugere, og grundet finanskrisen erkender de fra en tidlig alder, at opsparing er en nødvendighed 

(Euromonitor, 2011).  

 

En rapport fra reklamebureauet J. Walter Thompson (2015) viser, at Gen Z køber med omtanke, 

hvilket ses ved, at Gen Z går op i virksomhederne bag produkterne, samt hvad de står for, og derfor 

foretager Gen Z også informationssøgning forud for køb. En undersøgelse af Euromonitor (2011) 

viser, at 81% af forbrugere i Gen Z-segmentet er mere bekymrede for omverdenen, 

klimaforandringer og miljøproblemer end deres forældre. J. Walter Thompson (2015) tilføjer, at 

Gen Zs samfundsbevidsthed også kommer af, at de til dels er opvokset med forældre, der har belært 

dem om økologi og dyrevelfærd. Desuden har lige mange mænd og kvinder i Gen Z et 

bemærkelsesværdigt stort fokus på samt holdninger til etik, miljø og bæredygtighed samt arbejds- 

og medarbejderforhold (Euromonitor, 2011). Dette understøtter J. Walter Thompson (2015) ved at 

sige, at Gen Z efterspørger en større transparens- og ærlighed omkring virksomheders forretning og 

i kommunikationen heraf, fordi de ønsker at ændre på verdenen, og dette sker blandt andet gennem 

deres købsadfærd. 

 

3.3.2.1 Social medie-afhængig forbruger 
Ifølge Anthony Turner (2015) kaldes Gen Z for ”Net Generationen”, fordi de er født og opvokset i 

en digital verden og dermed vant til at være omringet af teknologi i deres hverdag. Interaktion på 

SNS er ligeledes en af Gen Zs højst rangerede aktiviteter (J. Walter Thompson, 2015), hvorfor det 

også er online, at Gen Z henter størstedelen af deres viden og inspiration (Euromonitor, 2011). 

Endvidere viser undersøgelser af J. Walter Thompson (2015), at 71% af forbrugere i Gen Z-

segmentet researcher online på et brand, en virksomhed eller et produkt forud for køb for at være 

sikre på at få en vare, der lever op til deres personlige krav. 

 

På SNS er Gen Z kendt for at følge og like brands, virksomheder samt kendte personer, som de 

finder inspirerende, men de er ikke naive (Euromonitor, 2011). J. Walter Thompson (2015) 

forklarer, at Gen Z i høj grad er agtsomme i forhold til, hvad de følger, liker og kommenterer i 

offentlige fora på SNS, fordi de er opmærksomme på det image og de signaler, som de udsender 

ved at identificere sig med visse brands, grupper eller debatemner. På grund af Gen Zs egen høje 

aktivitet online, argumenterer J. Walter Thompson (2015) også for, at Gen Z forventer, at 
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virksomheder og deres ynglings brands er tilgængelige online, gode til at formidle information og 

åbne for dialog. 

 

Endvidere viser Euromonitors (2011) undersøgelser, at Facebook er det mest benyttede sociale 

netværk blandt Gen Z grundet samhørighedsfølelsen, men de ynder også at indhente information og 

inspiration fra Instagram, fordi denne kanal giver mulighed for mere kreative og visuelle oplevelser. 

Gen Zs interesse viser sig ligeledes at blive fanget af billeder, videoer og indhold, der er morsomt, 

nytænkende, oplysende, inspirerende, relaterende eller anbefalet af andre i netværket (e-WOM) 

(Euromonitor, 2011). Det betyder også, hvis Gen Z ikke finder et opslag på SNS fængende, bliver 

de utålmodige og er hurtige til at springe indhold over til fordel for noget mere interessant 

(Euromonitor, 2011). 

 

Ovenstående forbrugerundersøgelser fra henholdsvis Euromonitor International og J. Walter 

Thompson benyttes i afhandlingen, fordi de er med til at kortlægge Gen Zs adfærd, som 

efterfølgende kan blive holdt op imod den adfærd, som empirien påviser. Ikke desto mindre har 

rapporterne en svaghed i, at de mangler dybdegående afsnit omhandlende Gen Zs adfærd i forhold 

til etik og social ansvarlighed, og så er Danmark ikke blandt studiernes undersøgelsesområder. 

 

3.3.3 Beslutningsprocessen og overvejelsesfaktorer 
Forbrugere på tværs af alle segmenter, herunder også Gen Z, gennemgår en beslutningsproces forud 

for de fleste produktkøb (Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2006). Marketing-professorerne 

Michael Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard og Margaret K. Hoggs beslutningsproces 

(2006) er relevante for afhandlingen, fordi deres model kan belyse, hvilke faser Gen Z som 

forbruger gennemgår forud for produktkøb, samt hvilke faktorer der kan have indflydelse på deres 

beslutningsproces. En svaghed ved modellen er, at den ikke tager højde for CSR, som en mulig 

indflydelsesrig faktor i beslutningsprocessen, hvorfor teoretikere såsom Rettie, Burchell og Riley 

samt Jones bliver inddraget som supplement senere i afsnittet. 

 

Beslutningsprocessen består af fem faser, som enten får tildelt megen eller næsten ingen 

overvejelsestid af forbrugeren, alt efter om det er et rutinekøb eller et førstegangskøb (Solomon, 

Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2006). De fem faser er problemerkendelse, informationssøgning, 

evaluering af alternativer, produktvalg og endelig evaluering (Solomon, Bamossy, Askegaard, & 

Hogg, 2006), hvoraf informationssøgning og evaluering af alternativer vil blive diskuteret. I figuren 

nedenfor vises disse fem faser i forbrugerens beslutningsproces:  



Kandidatafhandling, maj 2016  Kathrine Granhøi 
Copenhagen Business School  Marie Tuxen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Side 52 af 131 

 

 
Figur 3.3: De fem faser i forbrugerens beslutningsproces  (med inspiration fra Solomon et. al 

(2006)) 

 

I Solomon et al.’s (2006) beslutningsproces søger forbrugeren information, der kan hjælpe med at 

tage det rette valg af produkt. Denne information kan enten være lagret i forbrugerens hukommelse 

igennem tidligere erfaringer, anbefalinger fra venner, medier, reklamer etc., eller også indhentes 

information gennem online- og offlinesøgning (Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2006). 

Ifølge Solomon et al. (2006) er det i denne fase, at forbrugerne gennem ekstern søgning kan se på 

udvalgte brands’ CSN-sider. Hvis forbrugerne allerede følger disse brands, scanner de deres 

hukommelse for opslag, som de tidligere har lagt mærke til. 

 

I forlængelse af ovenstående mener økonomiprofessorerne Vytautas Juscius og Agne Sneideriene 

(2013), at en af de faktorer, som forbrugere vil give enten mere eller mindre overvejelsestid i 

informationssøgningen, er brandets eller produktets niveau af etik og samfundsansvarlighed. 

Marketing- og sociologiprofessorerne Ruth Rettie, Kevin Burchell og Debra Riley (2012) uddyber, 

at forbrugere ikke har problemer med at vurdere, hvornår virksomheder bag produkter opfører sig 

etisk korrekt og ansvarligt. Forbrugernes grad af involvering i CSR og køb af etisk korrekte 

produkter afhænger til gengæld af, hvad samfundet dikterer som værende normalt (Rettie, Burchell, 

& Riley, 2012). Derfor kan forbrugere i informationssøgningen være opmærksomme på etisk 

korrekte produkter inden for én kategori, eksempelvis fødevarer, mens de ikke skænker 

samfundsansvar en tanke, når de køber fra andre produktkategorier, såsom luksussmykker (Rettie, 

Burchell, & Riley, 2012). Således mener Rettie et al. (2012), at forbrugere ikke kan opdeles i ”CSR-

bevidste” og ”ikke-CSR-bevidste”, fordi de fleste tænker på CSR i forhold til udvalgte 

produktkategorier. Rettie et al.’s (2012) styrker ligger i, at deres studier ikke blot belyser CSRs 

indflydelse på beslutningsprocessen, men også CSRs betydning i forhold til luksussmykkekøb, 

hvilket er centralt for afhandlingens casestudievalg. I forhold til denne afhandling er en svaghed ved 

Rettie et al.’s studier, at de fokuserer på den generelle forbruger og ikke det unge forbrugersegment.  
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I forlængelse af Rettie et al.’s studier argumenterer professorerne Iris Vermeir og Wim Verbeke 

(2006) for, at forbrugernes grad af involvering i CSR også er influeret af informationsniveauet for 

CSR samt udbud af CSR-korrekte produkter inden for den valgte produktkategori. Mængden af 

CSR-information og et stor udbud af økologi har eksempelvis en positiv indvirkning på forbrugers 

intentioner om at købe etisk korrekte fødevarer (Vermeir & Verbeke, 2006). Ligeledes har nærmest 

ingen information omkring CSR og et lille udvalg af etisk korrekte smykkebrands en negativ 

indvirkning på forbrugers intentioner om at købe samfundsansvarlige smykker (Vermeir & 

Verbeke, 2006). 

 

Efter informationssøgningsfasen evaluerer forbrugeren alternativerne fra den indhentede 

information omkring produktet og forsøger at sammenligne al viden fra online- og offlinesøgninger 

med information, der er lagret i hukommelsen (Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2006). 

Disse overvejelser går ikke kun på egne, men også andres erfaringer med produktet samt opfattelse 

af brandet, omdømme, pris, kvalitet, design, funktionalitet, tilgængelighed etc. (Solomon, Bamossy, 

Askegaard, & Hogg, 2006). 

 

Økonomi- og marketing-professorerne Patrick De Pelsmacker, Liesbeth Driesen og Glenn Rayp 

(2005) hævder, at selvom forbrugere generelt set tillægger CSR større indflydelse, er det ikke en 

dominerende faktor i beslutningsprocessen, fordi pris, kvalitet, tilgængelighed og brand image 

stadig er de største indflydelsesfaktorer. Modsatrettet mener Juscius og Sneideriene (2013), at CSR 

også kan være en faktor, der spiller ind, når forbrugere skal vurdere den information, som de har om 

et produkt. Ifølge økonomi- og marketing-professorerne Iain A. Davies, Zoe Lee og Ine Ahonkhai 

(2012) har social ansvarlighed inden for luksuskøb dog kun en lille indflydelse på 

beslutningsprocessen. Pelsmacker et al. (2005) forklarer, at etik og social ansvarligheds forholdsvis 

lille indvirkning på beslutningsprocessen kan skyldes et lille udbud af CSR-produkter, mangel på 

information omkring CSR samt skepsis omkring etisk korrekte produkters reelle forskel og 

samfundsbidrag. 
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3.3.3.1 Etisk forbrugeradfærd 
I forhold til CSRs indflydelse på beslutningsprocessen mener management-professor Thomas M. 

Jones (1991), at der er specifikke parametre inden for CSR-faktoren, som spiller en vigtig rolle. I 

den forbindelse foreslår Jones (1991) seks etiske parametre, som bliver overvejet af forbrugeren; 

konsekvens, konsensus, effekt, frekvens, nærhed samt resultat. Konsekvens, nærhed og konsensus 

vil blive skitseret nedenfor, fordi de i analysen kan belyse, hvad der kan resultere i, at Gen Z ender 

med at vælge et etisk korrekt produkt. En svaghed er dog, at Jones’ teorier er baseret på den 

generelle forbruger og ikke studier af Gen Z, som ellers giver udtryk for, at de tænker mere på CSR 

end andre forbrugergrupper (J. Walter Thompson, 2015). 

 

For at kunne vurdere konsekvens har forbrugere inden for et etisk perspektiv tendens til at vil vide, 

hvor stor en negativ indflydelse den givne situation har på de involverede personer, således de også 

kan estimere, hvor stor en positiv indvirkning de som forbrugere kan have på den negative situation, 

som de involverede personer står i (Jones, 1991). Marketing-professorerne Jeffery Bray, Nick Johns 

og David Kilburn (2011) forklarer, at viden om den negative situation kan give forbrugeren en 

skyldfølelse, således at de vægter CSR-faktoren højere i beslutningsprocessen. 

 

Endvidere vurderer forbrugere, hvor nær situationen og de personer, som det går ud over, er på 

forbrugeren selv – om end det er socialt, kulturelt, psykologisk eller fysiologisk (Jones, 1991). 

Ifølge Jones (1991) bekymrer forbrugere sig oftest mere for individer, der er tættere på dem socialt, 

kulturelt, psykologisk eller fysiologisk, og det betyder også, at forbrugere fornemmere større værdi 

i deres støtte, hvis situationen kommer dem nær eller skader personer, som føles tæt på dem. Bray 

et al. (2011) tilføjer, at forbrugere ønsker at se, hvilken forskel deres etiske korrekte køb gør, og 

derfor er det vigtigt, at de har tilstrækkelig viden om brandets og produktets CSR. 

 

Derudover mener Jones (1991), at forbrugerne også er interesserede i konsensus, hvilket betyder, 

hvad samfundet og sociale normer dikterer, der er den korrekte adfærd og de korrekte handlinger at 

udføre i forhold til den givne situation (Jones, 1991). Management-professorerne Mohamed 

Achabou og Sihem Dekhili (2013) uddyber, at eftersom vi i dag lever i en ”ethics era” (s. 1896), er 

det blevet forventeligt, at også luksusbrands engagerer sig i CSR. Således har luksusforbrugernes 

forventninger til kvalitet udvidet sig til også at dække den sociale og miljømæssige dimension 

(Achabou & Dekhili, 2013). 
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I modsætning til Davies, Lee og Ahonkhai (2012) (jf. Beslutningsprocessen og 

overvejelsesfaktorer) konkluderer Jones (1991), at forbrugers etiske overvejelser i 

beslutningsprocessen ikke bør undervurderes. Management-professorerne Jyoti Doval, Etinder P. 

Singh og G. S. Batra (2013) tilføjer, at unge luksusforbrugere kræver mere af luksusbrands end 

tidligere forbrugergrupper, fordi der skal mere end blot design, håndværk og høj kvalitet til at vinde 

deres hjerter – de unge ønsker, at luksusbrands også tænker på medarbejderne og miljøet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidatafhandling, maj 2016  Kathrine Granhøi 
Copenhagen Business School  Marie Tuxen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Side 56 af 131 

KAPITEL 4: ANALYSE 
Analysen er struktureret efter to analyseblokke, hvori afhandlingens empirien og teori fra den 

teoretiske referenceramme vil fungere som værktøjer til at belyse problemformuleringens 

fokusområde. Analysedel 1 afdækker PANDORAs bagvedliggende tanker for CSR, CSR-

kommunikation og CSR-opslag på CSN, mens analysedel 2 er opdelt i to dele: del 2a og del 2b. 

Analysedel 2a undersøger Gen Zs generelle adfærd i forhold til CSR, CSR-information, CSR-

kommunikation samt CSN. Analysedel 2b analyserer, hvordan Gen Z opfatter PANDORAs 

nuværende CSR-opslag, og hvilken holdning de har til, at PANDORA kommunikerer om CSR på 

CSN. 

 

4.1 ANALYSEDEL 1 
For at kunne besvare afhandlingens problemformulering omkring hvordan PANDORA kan 

kommunikere om CSR til Gen Z på Facebook og Instagram, er det nærliggende i første analysedel 

at belyse, hvordan PANDORA både på nuværende tidspunkt og fremadrettet ønsker at 

kommunikere om CSR, og hvordan det hænger sammen med deres overordnede CSR-strategi.  

 

4.1.1 PANDORAs opfattelse af og arbejde med CSR 
I følgende afsnit vil vi belyse, hvilken betydning CSR har for PANDORA, og hvordan PANDORA 

arbejder med CSR i praksis.  

 

Til at starte med kan det siges, at årsagen til, at PANDORA har et stort CSR-program, er mere end 

blot en lovmæssig tvungenhed: 

 

”PANDORA is a frontrunner in the jewellery industry, also when it comes to corporate social 

responsibility. As in all other aspects of our business, we are ambitious and aim for best ethical 

practice” (PANDORA, 2016).   

 

Ovenstående citat indikerer, at PANDORA ikke kun har et ønske om at være ambitiøse og en 

frontløber som smykkedesignfabrikant; også når det kommer til CSR, ønsker de at være en 

’frontrunner’ i branchen. Dette argument kommer også til udtryk hos PANDORAs nuværende 

President & CEO Anders Colding Friis, der fremhæver, at CSR altid har været en vigtig bestanddel 

af det, som han kalder PANDORAs brand-DNA (jf. bilag 11). Colding fortæller, at CSR, foruden at 

være grundlæggende for PANDORAs brandidentitet, også er grundlæggende for medarbejdernes 
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arbejdsfilosofi (jf. bilag 11). Endvidere fortæller Colding, at det var vigtigt for PANDORAs 

grundlægger, Per Enevoldsen, at dét at producere smykker skulle ske ud fra en række vestlige, 

etiske og samfundsansvarlige retningslinjer, som han og PANDORAs medarbejderstab kunne stå 

inde for (jf. bilag 11).  

 

Denne udtalelse og tilgang til CSR kan tolkes til, at CSR hos PANDORA ikke kun er noget, der er 

tilført forretningen grundet lovmæssige forpligtelser, men er ligeledes en vigtig del af 

virksomhedens samlede tilgang til at bedrive forretning, og sådan har det været siden begyndelsen. 

Dette kan indikere, at PANDORAs nuværende CSR-program også afspejler Enevoldens 

grundlæggende værdisæt og den arv, som PANDORA nu fører videre med sig. Dette ses også i 

følgende udtalelse fra Colding:  

 

”At PANDORA, we combine our strong heritage of crafting stylish, contemporary and high-quality 

jewellery with a strong commitment to corporate responsibility, which has been part of our DNA 

since the beginning” (PANDORA Group, 2016a, s. 2).  

 

Ovenstående citat antyder, at PANDORA har et ønske om både at producere smykker af høj 

kvalitet og kombinere det med en stærk forpligtelse og relation til overholdelse af CSR. I 

forlængelse heraf fremhæver PANDORAs CSR Group Director Claus Teilmann:  

 

”Der er nogle [virksomheder], som siger ’never mind’, og der er andre [som PANDORA], der 

virkelig arbejder det [CSR] igennem. Og der synes jeg, at vores founding fathers har givet os et 

rigtig godt udgangspunkt, og et godt fundament, som jeg så står for. Det er min opgave i 

virkeligheden at sørge for, at vi stadigvæk lever op til det, også selvom vi bliver en multinational 

virksomhed” (Teilmann Petersen, 2015, s. 4). 

 

Dette citat kan tolkes til, at Teilmann i sin udtalelse mener, at Enevoldsen og den daværende 

ledelse, der er ’founding fathers’, har været PANDORAs udgangspunktet i det CSR-program, som 

de har i dag. Teilmanns udtalelse: ”som jeg så står for” kan relateres til at være retningsgivende for 

det udgangspunkt, som PANDORAs nuværende CSR-program bygger på. Endvidere kan 

Teilmanns holdning til, at hans opgave med at bære denne tilgang videre, være tegn på, at han ikke 

ønsker at gå på kompromis med denne arbejdsfilosofi – også selvom PANDORA bliver en 

multinational virksomhed, da det her tolkes til, at Teilmann mener, at det er hans opgave at føre 

arven videre.  
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I forlængelse heraf har CSR for Brand Activation Director Bianca Nesgaard en anden central 

betydning og siger: 

 

“(…) hvad vi tillægger det at have smykker på. Så [har vi] både nogle værdier i det (…). Der er 

CSR jo en af virkemidlerne … [Man] kan sige, at vi producerer produkter på ansvarlig vis (…). Vi 

har noget som sagt, at ’celebrate women’, og det gør man i vores øjne gennem nogle ægte smykker, 

der er produceret, så man har (…) [det] godt med (…)” (Nesgaard, 2016, s. 7). 

 

Ovenstående citat kan angive, at CSR også bliver betragtet som et virkemiddel i forhold til at tilføre 

smykket en ekstra produktværdi. Nesgaards udtalelse henviser til, at ’celebrate women’ i 

PANDORAs øjne som også betyder, at smykkerne er ægte, samt produceret ud fra nogle 

retningslinjer, som PANDORA kan stå inde for og har det godt med. Det kan antyde, at der også 

ligger et personligt argument for Nesgaard i at kunne sige, at PANDORA ’har det godt med’ 

produktionen bag et PANDORA-smykke, og det er produceret ud fra nogle anvisninger, som de kan 

stå inde for. Det kan lede tilbage til Coldings udtalelse, at det for den enkelte medarbejder i 

PANDORA er vigtigt at kunne stå inde for disse stærke etiske og samfundsmæssige retningslinjer. 

Denne tilgang til CSR kan antyde, at CSR for PANDORA har elementer fra, hvad Visser (2014) 

fremhæver som CSR 2.0, idet Colding, Teilmann og Nesgaard udtrykker, at CSR for PANDORA 

ikke blot bliver betragtet som en slags ’add on’, men er en integreret del af virksomheden.  

 

Dette værdimæssige perspektiv er endvidere noget, som Teilmann bakker op om:  

 

”(…) Vi kan ikke hænge vores produkter op på, at det gør godt i verden, det gør smukt i verden, 

men det er ikke nødvendigvis nok (…) Så jeg vil meget gerne have, at folk har en god fornemmelse i 

maven, når de køber vores produkt” (Teilmann Petersen, 2015, s. 13). 

 

Ud fra ovenstående citat kan det siges, at Teilmann mener, at PANDORAs ikke kan stå inde for at 

sige, at deres etisk korrekte smykkeproduktion gør ’godt i verden’ og ’smukt i verden’. I stedet for 

bruger Teilmann ’den gode mavefornemmelse’ som et argument for, at PANDORA ønsker, at 

forbrugerne kan have det godt med at købe sig ind i PANDORA-brandet grundet deres CSR-

arbejde.  
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Det er dog ikke udelukkende er på et værdimæssigt plan, at PANDORA har et CSR-program og i 

den forbindelse supplerer Teilmann (2015): 

 

”(…) det har jo været i forhold til forbrugere, og hvad de vil have, og så er der en compliance side 

også. Lovgivningen løber jo foran markedet, og det gør det bestemt også inden for en industri som 

vores (...). Der er krav til, at hvis man sourcer, så skal man huske at kigge ned i gennem hele sin 

leverandørkæde i forhold til menneskerettigheder og rapportere på. Så der er rigtig [meget] 

’compliance’ (...). Og det jo også en del af forklaringen, hvorfor vi arbejder med CSR, og det er jo 

også en del af strategien” (Teilmann Petersen, 2015, s. 4). 

 

Man kan argumentere for, at PANDORAs tilgang til CSR i højere grad også afhænger af 

lovgivningen og de restriktioner, der medfølger inden for smykkebranchen. Det kan ligeledes ses 

som et argument for, at PANDORAs CSR-tilgang kun delvist kan relateres til Vissers (2014) CSR 

2.0-tankegang. I forhold til Teilmanns udtalelse kan det diskuteres, om Vissers (2014) CSR 2.0-

teori kan være for ideologisk på nogle punkter, hvori teorien i lyset af sin normative tilgang kan 

glemme de praktiske perspektiver. Det kan antyde, at lovmæssige krav og branchebestemte 

restriktioner ikke blot har indflydelse på, men kan også forme en virksomheds CSR-strategi i en 

bestemt retning, hvilket Visser på sin vis ikke tager højde for.  

 

Endvidere udtaler Visser (2014), at virksomheder bør integrere og arbejde med CSR på tværs af alle 

forretningsprocessor og i hele værdikæden, og den forbindelse argumenterer Nesgaard (2016):  

 

”(…) jeg [kan] så stolt sige, at vi rent faktisk har et super CSR-program (…), at vi har så meget 

styr på hele vores value chain” (Nesgaard, 2016, s. 4). 

 

”CSR går jo … gennem hele virksomheden, men jeg synes, at det lige så stille og roligt er en 

naturlig del af i hvert fald det, som vi laver i PR, og det som Corporate Comm. laver, og det tænkes 

ind i HR … i ledelsen også … og i markedernes salgsteams (...)” (Clausen, 2015, s. 4).  

 

I disse citater ses det, at PANDORA er begyndt at inkorporerer CSR som en naturlig del af 

arbejdsprocesserne inden for forskellige forretningsområder, og Nesgaard udtrykker her sin stolthed 

over, at PANDORA ifølge hende har styr på deres værdikæde. Når Clausen italesætter, at 

PANDORA ’så småt’ er begyndt at indtænke CSR i forskellige fagområder, kan det indikere, at 
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PANDORA stadig er i begyndelsesfasen af, hvad Visser (2014) her ville mene skulle udmøntes i 

samtlige led i PANDORAs værdikæde.  

 

Men ifølge Teilmann (2015) kan PANDORAs stærke CSR-program dog fremadrettet skabe nogle 

udfordringer:  

 

”(…) Det bliver så meget sværere for os, når vi begynder at bruge flere og flere underleverandører 

(…). Det er en kæmpe udfordring for os lige nu at holde fast i det høje [CSR-]niveau, som vi arvede 

og den super fordelagtige situation, som jeg er i” (Teilmann Petersen, 2015, s. 7). 

 

Teilmann (2015) giver udtryk for, at han fremadrettet ser en udfordring i forhold til at opretholde 

PANDORAs høje CSR-engagement, hvis de begynder at få endnu flere underleverandører. Denne 

udfordring kan være udtryk for, at hvis PANDORA til stadighed fortsætter med at vokse og oprette 

flere underleverandører, kan det blive vanskeligere for Teilmann at opretholde den stærke CSR-

kontrol, som han har på nuværende tidspunkt. Endvidere kan Teilmanns bekymring forstås sådan, at 

han frygter at miste den CSR-kontrol, som han har på nuværende tidspunkt, hvilket også kan 

udfordre PANDORAs CSR-program fremadrettet, fordi det kan blive vanskeligere at opretholde et 

konsistent CSR-image. Dette kan argumentere for, at der viser sig endnu en svaghed i Vissers 

(2014) normative tilgang til CSR, idet Vissers (2014) teori ikke tager højde for størrelsen af 

virksomheder samt kompleksiteten af deres værdikæde, der også har stor indflydelse på, hvordan 

virksomheders CSR-program udformer sig. 

 

4.1.2 Incitament for CSR-kommunikation til forbrugerne 
Nærværende afsnit vil belyse, hvordan ovenstående betydning af CSR ligger til grund for 

PANDORAs incitament for at kommunikere om CSR til forbrugerne.  

Formålet med PANDORAs ønske om at kommunikere omkring CSR til forbrugerne bliver først og 

fremmest beskrevet i PANDORAs Ethics Report:  

 

”To provide transparency and build PANDORA’s brand equity, 2015 also saw us focusing on 

communicating our ethical performance to our end-consumers. Besides loving our jewellery design, 

we want to make sure that consumers are aware that it [jewellery] is sourced, crafted and traded in 

compliance with recognized ethical standards (...)” (PANDORA, 2015, s. 27).  
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Ovenstående citat kan betyde, at PANDORA gennem CSR-kommunikation efterstræber at gøre 

forbrugerne opmærksomme på, hvordan et PANDORA-smykke er ’sourced’, ’crafted’ og ’traded’2 i 

overensstemmelse med godkendte etiske og samfundsansvarlige standarder. Denne 

kommunikationsform er et udtryk for, hvad Tata og Prasad (2015) betegner som en direkte CSR-

kommunikationsform. Her er formålet, at virksomheder ønsker at kommunikere om deres CSR-

aktiviteter og CSR-profil for at opbygge en positiv CSR-identitet og derigennem tillægge deres 

produkter en merværdi. Når PANDORA har til hensigt at kommunikere om deres CSR-aktiviteter 

på blandt andet CSN, kan det antyde, at de ønsker at gøre forbrugerne opmærksomme på den ekstra 

produktværdi, der ligger i at købe et PANDORA-smykke, som netop er produceret i 

overensstemmelse med PANDORAs CSR-værdier. Det kan derfor hævdes, at PANDORA på den 

måde er med til at opbygge en positiv opfattelse af deres CSR-identitet og ønsker, at forbrugerne 

skal betragte det som en merværdi, som de køber sig ind i. 

 

I forlængelse heraf har PANDORAs PR-, CSR- og marketingafdeling udarbejdet en social 

medieplan med et særligt fokus på at kommunikere om CSR på eksempelvis Facebook og 

Instagram (jf. bilag 11). Incitamentet for dette bygger blandt andet på at kommunikere mere åbent 

om CSR til forbrugerne (PANDORA Group, 2015c). Ifølge Pondal er det ligeledes et ønske om at 

gå fra passiv transparent kommunikation til proaktiv transparent kommunikation (jf. bilag 8c). 

 

Transparent, proaktiv CSR-kommunikation kan altså antyde, at PANDORA ønsker at handle forud 

i stedet for reaktivt at håndtere en uventet henvendelse eller kritik i forhold til CSR. Det kan også 

betyde, at PANDORA har til hensigt at udvise en form for selvsikkerhed over for forbrugerne i 

forhold til deres CSR, samt virksomheden kan forsøge at imødekomme nogle af de fordomme eller 

kritiske henvendelser, som de ellers kunne få. Dette kan underbygge en af Vissers (2010) fire 

grundsten til opnåelse af CSR 2.0, hvor det netop er vigtigt at udvise transparens og åbenhed 

omkring virksomhedens CSR, hvilket en proaktiv tilgang til CSR-kommunikation kan være 

behjælpelig med. Endvidere fremhæver Clausen, at hun ser en ændret forbrugeradfærd i forhold til 

CSR:  

 

”(…) vi kan se en klar forbrugeradfærd (…) mentaliteten har ændret sig (…) i … løbet af de sidste 

fem til ti år (…)” (Clausen, 2015, s. 7-8), ”Kigger I [på] alle forbrugertrends, der er i samfundet, så 

viser (…) de unge generationer, for det er jo ikke bare Generation Z, at de også er interesseret i 

CSR” (Clausen, 2015, s. 4).  
																																																								
2Her betyder sourced: produktet oprindelse, crafted: håndværket og traded: forhandlet 
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Clausen mener her, at det især er blandt den yngre generation, at PANDORA bemærker en ændret 

forbrugeradfærd, og at dette segment har fået interesse for CSR. Netop den ændrede 

forbrugeradfærd kan have givet PANDORA incitament til at begynde at kommunikere mere åbent 

om CSR på CSN. I den forbindelse udtaler Nesgaard, at forbrugerne netop er blevet mere 

krævende, fordi de i årenes løb er begyndt at interessere sig mere for CSR. 

 

”Vi [forbrugere] [har] jo fået højere og højere krav til firmaer, og hvad det er, man køber, og 

putter på ens krop, produkter, parabener, og vi er jo meget mere vidende end vi var for tyve år 

siden. Og det kan man se i den unge generation. Vi [forbrugere] stiller meget højere krav til, hvad 

vi egentlig køber. Socialt forbrugere, hvordan bruger man ting, hvordan køber man (…), hvordan 

man vil bruge de penge, man nu engang har” (Nesgaard, 2016, s. 3-4).  

 

Nesgaard påpeger her, at det i højere grad er blevet vigtigere for forbrugere, og især unge 

forbrugere, at vide, hvad produkter indeholder, og hvilket brand de køber sig ind i. Dette perspektiv 

kan underbygges af Doval, Singh og Batra (2013), der netop mener, at unge forbrugere kræver mere 

af luksusbrands end de tidligere forbrugergrupper, fordi der skal mere end blot design, håndværk og 

høj kvalitet til at vinde deres hjerter. Derfor kan det af Nesgaards udtalelse angive, at når 

PANDORA ønsker at kommunikere om CSR, så er det også et resultat af, hvad de fornemmer, at 

deres forbrugere forventer af virksomheder i dag. CSR kan således være en måde hvorpå, at 

PANDORA giver forbrugere det ”ekstra”, der forventes til et brand. 

 

”(…) de medier, som jeg kommunikerer med, at de fortæller en historie på CSR ud til forbrugerne. 

Altså er der også en interesse for CSR i deres læsers-fære. I vil også kunne se, at de historier, der 

er i forskellige kvindemedier, at de (…) gerne [vil] have … økologiske, grønne skønhedsprodukter 

til deres hud og krop (…) Tøjet skal også være økologisk (…). Og det skal gerne være lavet under 

gode forhold” (Clausen, 2015, s. 6). 

 

Clausen fremhæver i dette citat, at der ses en generelt øget interesse for CSR, som specielt kommer 

til udtryk i fødevare-, hudpleje- og tøjindustrien, hvor der efterspørges mere økologiske og grønne 

produkter. Denne betragtning synes at have givet Clausen et incitament for at mene, hvorfor hun 

ser, at PANDORA er begyndt at kommunikere om CSR til forbrugerne. Det paradoksale er dog, at 

Clausen ikke påpeger, om hun ser nogle tendenser til, at forbrugerne også køber grønt, og hermed 

CSR-korrekte produkter, inden for smykkeindustrien. Det kan relateres til Rettie, Burchell og 
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Rileys (2012) teorier, der fremhæver, at selvom forbrugere viser interesse for CSR inden for én 

produktkategori (for eksempel fødevareindustrien), behøver det ikke være ensbetydende med, at de 

også opvejer CSR i andre produktkategorier, såsom smykker. Clausens fornemmelse for en større 

interesse for CSR blandt forbrugere behøver ikke at være ensbetydende med, at PANDORAs egne 

forbrugere opvejer CSR i smykkebranchen.  

 

”(…) Det en fantastisk historie at fortælle, fordi det er så stærkt et område for vores virksomhed” 

(Clausen, 2015, s. 4), ”(…) jeg kan se, når jeg har journalister med ude på vores produktion (...). 

Altså de synes, at det er en helt fantastisk historie. (…). De [CSR-afdelingen] gør det virkelig godt 

på det område, så ikke at vi skal lave ’greenwashing’ ... altså det ville jo være det stik modsatte og 

give den modsatte effekt. Men fordi det er så stærkt en historie ..., så skal vi heller ikke være bange 

for at fortælle den, når der er mulighed for det (…)” (Clausen, 2015, s. 3-4). 

 

Ovenstående citat kan forstås som, at det også er grundet PANDORAs stærke CSR-historie og 

CSR-program, der gør, at PANDORA ønsker at kommunikere om CSR til forbrugerne. Når 

Clausen mener, at der er læsere til de CSR-historier, som journalisterne skriver om PANDORA til 

medierne, kan det forstås som et belæg for, hvorfor Clausen mener, der er en ændret 

forbrugeradfærd og en større forbrugerinteresse i at vide mere om CSR inden for smykkebranchen. 

I forlængelse heraf påpeger Clausen også:  

 

”Men jeg kan garantere dig for, at hvis det er sådan, at den [CSR-historien] for eksempel ikke var 

god, og der lige pludselig kom en historie, der ikke var god, så ville det have en effekt den anden vej 

rundt” (Clausen, 2015, s. 5).  

 

Clausens udtalelse kan antyde, at hvis PANDORA ikke har et stærkt CSR-program, og de en dag 

blev ramt af en dårlig historie eller kritik fra forbrugere, ville det kunne få en negativ indvirkning på 

brandet. Ligeledes kan dette udsagn antyde, at PANDORA også har valgt at have deres CSR-

program for at kunne minimere negativ omtale eller en form for pludselig opstående ”shitstorm”. 

Disse historier vil forbrugerne netop lægge mærke til med det samme, hvilket understøttes af 

Schmeltz (2012) argument for, at særligt forbrugersegmentet Gen Y, er mere sensitive over for 

negativ CSR-information, end de er over for positiv CSR-information. Dette underbygger ligeledes, 

hvorfor virksomheder bør have et stærkt CSR-image – de et netop godt at have noget at stå imod 

med. Endvidere er den ændrede forbrugeradfærd og interesse for CSR også et perspektiv, som 

Nesgaard fornemmer fra brugerne på sociale medier:  
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”(…) vi kan se, at noget af den reaktion, vi får helt impulsivt … på de sociale medier er jo hård 

feedback [og] kontant (…). Lige efter 5 minutter, så har du en idé om, hvad synes de egentlig om 

den slags ’content’ og udgangspunkt, som vi prøver at lægge for dagen. Det kan det jo være så 

snart, at vi bare skriver, at vi er produceret i Thailand, så får vi jo masser af kommentarer (…)” 

(Nesgaard, 2016, s. 4-5). 

 

Nesgaard fornemmer her en stigende interesse i CSR fra forbrugernes side gennem CSN. Når 

eksempelvis PANDORA i deres opslag omtaler noget, der kan linkes til etik og samfundsansvar, 

fremhæver Nesgaard, at forbrugere er hårde i deres feedback. Nesgaards udtalelse kan ligeledes 

tolkes som et centralt argument for, at PANDORA ønsker at kommunikere proaktivt om CSR på 

CSN. Dette er med en forhåbning om, at PANDORA får mulighed for at imødekomme den kritik 

og de fordomme, som nogle af deres forbrugere og følgere kan have over for smykkebranchen og 

deres produktionsforhold.  

 

4.1.2.1 Formål med CSR-kommunikation på CSN 
I relation til ovenstående må det hævdes, at PANDORA har haft en række incitamenter til at 

kommunikere om deres CSR-aktiviteter til forbrugerne. I forlængelse heraf har PANDORA blandt 

andet ønsket at anvende CSN som kommunikationsplatform for at nå ud til deres forbrugere.  

 

”[Facebook] er der, hvor vores størstedel af forbrugere er. CSR for os er jo ikke ... kun til de unge. 

Det skal jo være til alle vores forbrugere … På Facebook har vi den største (…) gruppe af fans lige 

nu, så det er klart ... der [på Facebook] skal det [CSR] selvfølgelig også ud at leve (…). Instagram 

(…) er [til] den lidt yngre gruppe hos os (…) vi fokuserer jo som sagt ikke helt [ned] til de 16-årige. 

Men det er klart, de følger jo nok også lidt med … på et socialt medie som Instagram (…)” 

(Nesgaard, 2016, s. 15-16).  

 

Ud fra ovenstående citat kan det siges, at en af grundene til at kommunikere om CSR på netop 

Facebook kan være PANDORAs høje antal følgere (4,5 mio. (PANDORA Group, 2016b)). På 

Instagram, påpeger Nesgaard, at mediet er særligt målrettet den yngre målgruppe, men kommer 

ikke med en yderligere argumentation for, hvorfor netop dette medie er blevet valgt som platform 

til CSR-kommunikation hos PANDORA. Da PANDORA også har et stort antal følgere på 

Instagram (1,8 mio. (PANDORA Group, 2016c)), kan det være et udtryk for, hvorfor også denne 
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platform er blevet valgt. Eftersom PANDORAs målgruppe er 18-49-årige, som dækker over 

forbrugergenerationerne Gen X (fødselsår 1963-1980) og Gen Y (fødselsår 1981-1994), kan det 

antages (PANDORA Group, 2015c), at disse segmenter også er målgruppen for nuværende opslag 

på Facebook og Instagram. Dette kan ligeledes opfattes således, at PANDORA har til hensigt at få 

udbredt deres CSR-kommunikation på CSN til et så bredt publikum som muligt. 

 

I forlængelse heraf mener Capriotti (2011), at det er essentielt for virksomheder, der kommunikerer 

om CSR på CSN, at have sat sig et formål og nogle retningslinjer med dette, og netop PANDORAs 

formål med at kommunikere om CSR på CSN forklares i følgende citat af Nesgaard:  

 

”(…) Det åbner jo op for den mulighed for os at kunne modsvare (…) Tænk, hvis de havde læst 

Thailand et eller andet sted uden en CSR-vinkel på, og vi vil kunne forklare, hvad det egentlig er, vi 

gør (…). Nu kan vi rent faktisk undervise forbrugere [i], hvad det egentlig er, vi gør, og (…) at de 

rent faktisk [har] et super sted at producere smykker, og at vi har en fantastisk arbejdsplads for 

vores thaimedarbejdere (…)” (Nesgaard, 2016, s. 4-5). 

 

Her siger Nesgaard, at formålet med at kommunikere om CSR på CSN kan være et ønske om at 

informere og ’undervise’ forbrugerne på baggrund af opståede uklarheder eller fordomme om 

PANDORAs smykkeproduktion. Dette underbygges af, hvad Kaplan og Haenlein (2010) 

fremhæver som et af sociale mediers forcer, nemlig, at der er mulighed for at kunne indgå i direkte 

dialog med forbrugerne og få indsigt i, hvad de mener om virksomheden. I den forbindelse får 

PANDORA en rækker indikatorer for, hvordan deres følgere opfatter PANDORAs CSR-tilgang, og 

hvad de er kritiske over for, og her får PANDORA netop mulighed for at kunne forklare sig. Når 

PANDORA interagerer med forbrugere om CSR på CSN, kan det siges at vise, at PANDORA 

ønsker, at forbrugerne får en større viden om, hvilke CSR-værdier PANDORA-brandet står for. 

Ydermere kan Nesgaards citat give udtryk for, at idet PANDORA også går ind og underviser via 

deres CSR-opslag på CSN, så ønsker PANDORA at gøre deres forbrugere mere CSR-bevidste og 

vidende inden for smykkebranchen og ikke mindst opmærksomme på, hvordan PANDORAs egne 

smykker er etisk korrekt produceret.  

 

Endvidere kan det analyseres, at den måde, hvorpå Nesgaard fremhæver PANDORA som en 

virksomhed, der underviser forbrugerne i CSR, kan relateres til, hvad Morsing og Schultz (2006) 

betegner en stakeholder-involveringsstrategi. Her indgår virksomheder og stakeholdere i dialog 

med hinanden gennem symmetrisk tovejskommunikation, hvorved begge parter forsøger at 
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overbevise hinanden om deres eget synspunkt, således at begge opnår stor indsigt i hinandens 

holdninger til CSR. Der kan dermed argumenteres for, at når PANDORA går ind og vil undervise 

og influere forbrugerne, så kan PANDORAs opgave tilsvarende blive at lære at blive influeret af 

forbrugerne, så begge parter kan blive klogere på hinanden. Her underbygger Morsing (2011), at 

virksomheder også skal være forberedte på at modtage kritik, når de ønsker at kommunikere åbent 

om deres CSR-aktiviteter gennem CSN samt være forberedte på, at der kan komme kritik af deres 

CSR-aktiviteter. PANDORA bør således være indstillet på, at det måske ikke er alle følgere, der er 

lige enige i eller positive over for den måde, som PANDORA praktiserer CSR, hvilket kan give 

anledning til kritik heraf. Etter udtaler i den forbindelse: 

 

“You need to be really safe about [it] (…). If you communicate. But there's always very critical 

consumers. Maybe also in that segment. And they will actually check if what you're saying is right 

(...). Even some people are (…) actually going digging into it, and finding (…) you're actually not 

as good as you claim'” (Etter, 2016, s. 5). 

 

Ovenstående citat illustrerer en af de svagheder, der opstår i forhold til Morsing og Schultz’ (2006) 

stakeholder-involveringsstrategi, hvorfor denne strategi også kan medføre et negativt aspekt, hvis 

virksomheder ikke er forberedte på, at dialog med forbrugere ligeledes kan lede til kritik, der kan 

blive spredt til mange andre brugere gennem e-WOM (Gupta & Harris, 2010). Som Capriotti 

(2011) fremhæver, kan det skyldes, at forbrugere på sociale medier er yderst magtfulde, og 

virksomheders kommunikation på disse platforme kan således ikke længere være under samme 

stramme kontrol, som virksomheder er vant til gennem de mere traditionelle medier. Hvis der en 

dag skulle komme kritisk respons eller skulle det blive fremhævet (Arnstein, 1969), at PANDORA 

eller nogen af deres underleverandører har ageret uetisk, kan det forudsættes at have en negativ 

påvirkning af PANDORAs CSR-image.  

 

”(…) Der nogen, der har angrebet det [CSR-opslag] her. Det [CSR-opslag] ligger jo frem, til [at] 

researche i det (…) Folk siger … det er bare noget lort, og det er (…) slavehandel (…) Når vi 

forklarer, så bliver folk rolige. Det fortæller mig, (…), at det [CSR-opslag] bliver modtaget rigtig 

godt” (Teilmann Petersen, 2015, s. 14-15). 

 

Teilmann fremhæver i citatet ikke selv, hvorvidt den kritik, der bliver stillet, kan give PANDORA 

problemer fremadrettet eller ej. I stedet mener Teilmann, at det er positivt, når PANDORA kan gå 

ind og respondere på følgers kritik, der resulterer i, at de bliver beroliget gennem forklaring om, 
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hvordan forholdene reelt set er. Denne form for inddragelse af PANDORAs følgere og dermed 

eksterne stakeholdere kan være en indikator for, hvad Visser (2010) betegner social contribution, 

hvor PANDORA kan opnå succes ved at lytte til og interagere med deres stakeholdere (her 

forbrugere). I forlængelse heraf supplerer Etter: 

 

”So I think what PANDORA is doing actually, they are also allocating people now (…). They have 

actually a chance of educating people about it and positioning themselves as them… as experts, 

actually… So they are actually experts in doing that and they are basically saying 'well, the state in 

Thailand doesn't taking care of it” (Etter, 2016, s. 21). 

 

Etter mener altså, at PANDORAs initiativ om at undervise, forklare og informere forbrugere om 

etik og samfundsansvar i smykkebranchen er en god måde for PANDORA at positionere sig som et 

ansvarligt brand. PANDORAs form for informering om CSR kan endvidere underbygges af De 

Pelsmacker, Driesen og Rayp (2005), der mener, at etik og social ansvarligheds forholdsvis lille 

indvirkning på forbrugers beslutningsproces kan skyldes mangel på information om CSR-

produkters reelle forskel og samfundsbidrag. PANDORAs initiativ om at kommunikere om CSR til 

forbrugerne kan i dette tilfælde tolkes som et forsøg på at højne forbrugers vidensniveau om CSR 

samt mindske deres skepsis, således at de forbrugere, der ikke tænker over CSR i deres 

beslutningsproces, kan blive opfordret til at tillægge CSR-faktoren en vis værdi. 

 

4.1.2.2 Kommunikationsform på CSN  
Mens forrige afsnit belyste, hvorfor PANDORA blandt andet har valgt at kommunikere om CSR på 

CSN, er det i følgende afsnit interessant at analysere, hvordan PANDORA på nuværende tidspunkt 

ønsker at kommunikere om CSR til forbrugerne.  

 

Da CSR er et mere sensitivt emne at kommunikere om hos Gen Y, mener Schmeltz (2012), at CSR-

kommunikation også kræver en anden tilgang. Med andre ord kan kommunikation af CSR være en 

udfordring, fordi kommunikationsstilen og strategien bag kræver mere, end når virksomheder blot 

poster på CSN omkring sommerudsalg, smykkefarver, nye kollektioner mm. Navnligt derfor kan 

det, som Capriotti (2011) anbefaler, være en god idé at sætte nogle retningslinjer og pejlemærker 

for, hvad virksomheder ønsker at opnå med deres CSR-kommunikation på CSN. I relation til dette 

har PANDORA valgt at binde deres CSR-kommunikation op på tre fokusområder, som er 

udgangspunktet for PANDORAs overordnede CSR-strategi: ”product, people, planet (PPP)” 
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(PANDORA Group, 2015c, s. 34). Disse fokusområder er illustreret i tabellen nedenfor (jf. bilag 

8d): 

 

People: We want to provide a proper environment for our people 
Product: We want to craft our hand-finished products with integrity 
Planet: We want to minimise our environmental impact  
 

Denne PPP-strategi har blandt andet til hensigt at aktivere og kommunikere PANDORAs etiske og 

samfundsansvarlige arbejdsfilosofi, tilgang og målsætninger samt gøre CSR lettere at forstå for 

eksempelvis forbrugerne (PANDORA Group, 2015c). PANDORA vil således i deres CSR-opslag 

på CSN tage udgangspunkt i, hvordan de tilbyder deres medarbejdere et ordentligt arbejdsmiljø 

(people), at udformningen af håndlavede produkter sker med stor integritet (product), og at 

PANDORA ønsker at minimere miljøbelastninger (planet) (PANDORA Group, 2015c). PPP-

strategien skal derfor ses som grundstenene i de CSR-budskaber, som PANDORA ønsker at 

kommunikere om på CSN (jf. bilag 8a og 11). Disse grundsten ses også i PANDORAs medieplan 

for CSR-opslag på CSN, der dækker over slut 2015 og hele 2016, hvilket vil sige, at denne 

medieplans CSR-temaer har til hensigt at dække de tre PPP-områder (jf. bilag 8a). 

 

I den forbindelse kan det tolkes, at når PANDORA ønsker at kommunikere om CSR med 

udgangspunkt i deres PPP-strategi, så ønsker PANDORA også at kommunikere om det 

bagvedliggende for smykkeproduktionen – det vil sige materialernes oprindelse, håndværket og 

medarbejderne bag produktionen. Dette kan antyde, at PANDORA således ønsker at udvise, at et 

smykke ikke bare er et smykke, men der ligger nogle etiske og samfundsansvarlige værdier bag 

udarbejdelsen af smykket. Den form for kommunikation af CSR underbygges af, hvad Tata og 

Prasad (2015) kalder for en image-opbyggende CSR-kommunikationsform, fordi tilgangen kan 

hjælpe PANDORA med at forstærke deres CSR-image ved at inddrage forbrugerne og oplyse dem 

om den ekstra dimension i produktværdien.  

 

Ovenstående inddragelse af PPP-strategien underbygger ligeledes Morsings (2011) studier, der 

viser, at det er vigtigt for virksomheder, når de kommunikerer på SNS at binde deres CSR-

kommunikation op på kerneforretningen, og i den forbindelse udtaler Nesgaard:  

 

”Vi prøver jo at binde det op på produkt (…) det vi ved [at] de [forbrugerne] godt kan lide (...). Så 

hvis vi starter der (…), [og] har de fået (…) en interesse i billedet, så er der større chance for, at de 
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læser teksten. Vi prøver at bygge (…) historie op omkring produkter (…). Men til det produkt, der 

stadigvæk var relevant for dem til at starte med” (Nesgaard, 2016, s. 17). 

 

Her fremhæver Nesgaard (2016), at PANDORAs CSR-kommunikation er bygget op omkring 

smykkerne, fordi det er produktet, som forbrugerne først og fremmest er interesseret i. Når 

PANDORA kommunikerer om CSR, er det tilsyneladende vigtigt for dem, at CSR-information har 

en relation til deres kerneforretning (smykkerne). Dette underbygges af Morsing (2011), der mener, 

at mange virksomheder laver den fejl, når de kommunikerer om CSR på CSN, at de kommunikerer 

om noget, der ligger for langt væk fra kerneforretningen. I den forbindelse kan Nesgaards holdning 

til at binde CSR-kommunikationen op på produktet, og PANDORAs holdning til at binde CSR-

kommunikation op på PPP-strategien, være et udtryk for PANDORAs CSR-

kommunikationsstrategi for CSN. Endvidere argumenterer Nesgaard for, hvordan hun også mener, 

at CSR kan tilføre PANDORA-smykker en merværdi gennem CSR-kommunikation: 

 

”Så vi prøver at putte det her ekstra ’added value’, som vi selv synes i hvert fald løfter produktets 

værdi og brandet værdi. Dér, hvor vi kan og dér, hvor det virker naturligt, så det ikke føles lidt som 

en overrumpling (…)” (Nesgaard, 2016, s. 9), ”Vores forbrugere [vil] ikke nødvendigvis (…) have 

det [CSR]. De vil have the promotion, ... det nyeste look, og billede på produktet ... Vi ved, at vi 

pusher nogle af de her ting, som de ikke rigtig leder efter, men som er lidt ’added’ information, og 

så i hvert fald give dem størstedelen af det de leder efter (…)” (Nesgaard, 2016, s. 16).  

 

Ovenstående citat kan opfattes, at PANDORA forsøger at informere om CSR ind imellem deres 

traditionelle markedsføringsopslag på CSN, så det stadigvæk bliver produktet, der er i centrum for 

forbrugerne. Dette gør PANDORA, fordi de netop ikke mener, at CSR er den slags information, 

som forbrugerne forventer eller nødvendigvis er interesseret i at få. Dog kan det af Nesgaards 

udtalelse læses, at idet PANDORA kommunikerer omkring CSR, tillægges smykkerne og 

PANDORA-brandet en merværdi, der kan siges at være resultatet af denne ’added information’. 

 

”Det er jo ikke det ’content’, der nødvendigvis genererer flest ’like’s eller ’shares’, og der kommer 

man jo lidt på køb” (Nesgaard, 2016, s. 11-12). 

 

På trods af denne merværdi som PANDORA mener, at smykkerne og brandet kan tillægges gennem 

CSR-kommunikation, udtaler Nesgaard i ovenstående citat, at hun ikke tror, at CSR-opslag vil 

vække det største engagement hos forbrugerne i form af likes og delinger. Det interessante er, at 
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PANDORA stadig finder det relevant og vigtigt at kommunikere om CSR, hvilket kan være et 

resultat af, at CSR er en så integreret og vigtig del af virksomhedens forretningsbedrivelse. 

 

4.1.3 Værdien i CSR fra et forbrugerperspektiv 
Med udgangspunkt i ovenstående vil nærværende afsnit analysere, hvilken værdi PANDORA 

mener, at forbrugerne tillægger CSR og dermed også, hvorvidt PANDORAs ledere mener, at deres 

kommunikation af CSR på CSN kan påvirke forbrugeradfærden og salget af PANDORA-smykker.  

 

”Jeg tror, at de ser det … som et krav - up front. Den ’base line’, der før har været” (Nesgaard, 

2016, s. 14-15). 

 

Nesgaards udtalelse om ’et krav up front’ kan tolkes som om, at CSR er noget, som forbrugerne 

forventer, at virksomheder skal have, og i hendes optik, anser forbrugerne CSR som en slags 

indholdsfaktor, der bare følger med, når de køber sig ind i et brand som PANDORA. I den 

forbindelse fremhæver Nesgaard, at denne ’base line’, der indikerer forbrugers minimumskrav til 

CSR, er hævet over de seneste år. I forhold til forbrugere og CSR-kommunikation er Nesgaard af 

følgende opfattelse: 

 

”Jeg tror ikke nødvendigvis, at de søger på sådan noget som CSR, men jeg tror, de [forbrugerne] 

er meget mere informationsvidende (…). I og med at vi har lagt CSR ud, så er de nok også faldet 

over dem [opslagene] - en procentvis del af dem i hvert fald” (Nesgaard, 2016, s. 15), ”(...) Jeg 

tror, at det betyder noget for nogle forbruger i hvert fald … man skal jo lige falde over det først, så 

indtil man har et kendskab til et brand (…). Så bliver man mere interesseret i, hvad går det her ud 

på (…). Alle de elementer gør, at man får nogle første indtryk, og der er CSR jo ikke den første” 

(Nesgaard, 2016, s. 2-3). 

 

Her mener Nesgaard (2016), at CSR ikke er noget, som forbrugere aktivt søger på i deres 

informationssøgning, men hun er af den opfattelse, at forbrugerne er mere informationsvidende 

generelt set. Det kan ligeledes af citatet forstås, at idet PANDORA er begyndt at poste CSR-opslag 

på CSN og kommunikere om CSR, kan det være et ønske om, at forbrugerne skal ’falde over’ 

PANDORAs CSR-indhold og forhåbentligt lagre det i underbevidstheden. Endvidere kan udsagnet 

opfattes sådan, at PANDORA er opmærksomme på, at CSR-information ikke er en af 
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hovedgrundende til, at forbrugerne køber deres smykker, men at CSR godt kan betyde noget for 

nogle forbrugere; specielt, når de har fået en tilknytning til brandet. 

 

”(...) vi [CSR] er jo nok på noget 5., 6. plads … Der er noget umiddelbart likeability af designet, 

der er noget pris, der er noget availability … der er noget stil og [hvad] siger andre. (…). Så 

begynder man måske at sætte sig ind i brandet … og hvad kan det (…). Men du skal lige have 

kommet over et par parametre, hvorfor det brand og det produkt overhovedet er relevant for dig” 

(Nesgaard, 2016, s. 7). 

 

Nesgaard mener således ikke, at CSR er en af de væsentligste årsager til, at forbrugere vil købe 

PANDORA-smykker. Der er i stedet andre overvejelsesfaktorer såsom pris, design, brand og 

tilgængelighed, der er mere afgørende end CSR i forhold til forbrugernes beslutningsproces. Dette 

underbygges af De Pelsmacker, Driesen og Rayp (2005), der argumenterer for, at selvom 

forbrugere generelt set er begyndt at tillægge CSR større indflydelse i beslutningsprocessen, er det 

stadigvæk ikke en dominerende faktor, fordi pris, kvalitet, tilgængelig og brand-image vil forsat 

være de faktorer med størst indflydelse. Ligeledes kan Nesgaards udtalelse tolkes som et udtryk for, 

at idet CSR ikke er en indflydelsesrig faktor i beslutningsprocessen forud for køb af PANDORA-

smykker, kan CSR i stedet opfattes som et element, der kan bidrage til loyalitetsopbygningen 

mellem PANDORAs forbrugere og virksomheden. I forhold til om CSR er noget, der betyder noget 

for PANDORAs forbrugere, udtaler Teilmann:  

 

“(…) Der var 60.000, der havde ’shared’ den [det første CSR-opslag] der [var] på Instagram. 

Betyder det noget? Altså ... nu har vi jo millioner, millioner af kunder, men at det betyder noget for 

60.000 mennesker? Ja, det skal være gratis, det skal være nemt, og det er gratis og nemt at ’like’ og 

’share’, eller hvad det gør, og det betyder noget for nogen, og jeg tror, at vi kan få rigtig meget ud 

af det” (Teilmann Petersen, 2015, s. 10-11). 

 

I denne udtalelse fremhæver Teilmann, at det skal være ’nemt’ og ’gratis’ at få CSR-information og 

at forholde sig til det – blandt andet igennem likes og shares. Teilmann mener tilsyneladende, at 

PANDORA kan få rigtig meget ud af deres CSR-kommunikation, så længe CSR-information bare 

betyder noget for nogle af deres forbrugere, og det kan give dem lyst til at like og dele deres CSR-

opslag. I forlængelse heraf mener Clausen: 
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”(…) en ting er, hvad folk de siger, hvilke holdninger de har, og en anden ting er, hvad de gerne vil 

give af penge (…). De [forbrugerne] fortæller en masse om, hvordan de synes, det [CSR] er vigtigt, 

men når det kommer til stykket, (…), så [er de] ikke villige til at lægge de ekstra penge på bordet. 

Og det tror jeg også (…) er gældende for vores industri” (Clausen, 2015, s. 6). 

 

I dette citat fremhæver Clausen, at hun ikke mener, at forbrugerne i sidste ende er villig til at betale 

ekstra for et produkt, der er etisk korrekt, da der er forskel på, hvad forbrugerne siger, og hvad de i 

sidste ende vælger at handle ud fra. Derfor kan det tolkes, at Clausen ikke mener, at forbrugere, når 

alt kommer til alt, er interesserede i at betale det ekstra for et PANDORA-smykke, blot fordi det er 

etisk korrekt produceret. Denne holdning suppleres ligeledes af Colding, idet han heller ikke mener, 

at CSR vil påvirke forbrugeren i selve købscyklussen (jf. bilag 11). Dog udtaler Clausen i den 

forbindelse: 

 

“Jeg tror på langt sigt, at det vil have en værdi for forbrugerne også. At de vil kunne se værdien i 

det, ja. Men et eller andet sted, så vil jeg også sige, at vi bør ikke [lade os] diktere af, kun hvad 

forbrugerens hold[ninger] er (…) til lige præcist det spørgsmål. Fordi vi bør, lige meget hvad, bare 

have styr på vores CSR. Punktum. Fordi det er vi forpligtet til … den virksomhed, vi er, den 

størrelsesorden vi er, de produkter, vi har med at gøre og de mennesker, vi arbejder med. Så skal 

det bare være i orden” (Clausen, 2015, s. 6-7). 

 

Det kan ud fra Clausens citat tolkes, at hun tror, at forbrugerne på længere sigt kan se en værdi i 

etisk korrekte smykker, men PANDORA bør i hendes optik ikke lade sig diktere af, hvad 

forbrugerne tænker om CSR eller ej. CSR er noget, som de bare skal have i orden. Ikke blot fordi 

det er en vigtig del af PANDORAs DNA, men også fordi det er PANDORAs pligt, når de er så stor 

en virksomhed med så mange medarbejdere, og når de arbejder med de råmaterialer, som de gør.  

 

Således kan PANDORAs incitament for CSR-kommunikation på CSN tolkes, at PANDORA ikke 

har nogen forventning om, at salget af smykker vil stige, eller at CSR-information vil have en 

betydningsfuld indvirkning på forbrugernes beslutningsproces. I stedet kan incitamentet ses som et 

ønske om at tilføre PANDORA-brandet og smykkerne en merværdi.  
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4.1.4 Opsummering  
Med udgangspunkt i ovenstående kan det sammenfattende siges, at CSR for PANDORA ikke kun 

er et udtryk for et lovmæssigt krav, men også en stor del af deres brand-DNA. Som følge af at 

PANDORA oplever en tendens blandt unge forbrugere, som indikerer et øget fokus på økologiske 

og etiske produkter, har dette blandt andet givet PANDORA incitament for at kommunikere om 

CSR på CSN til forbrugerne. Ydermere er dette også et produkt af, at PANDORA selv mener, at de 

har en meget stærk CSR-historie at fortælle, der også kan ses som et incitament til at kommunikere 

om det. Endvidere kan det siges, at PANDORA har valgt CSN som medieplatform til CSR-

kommunikation, fordi de mener, at de kan ramme flest forbrugere her. Kommunikation af CSR er 

således med ønske om at undervise, forklare og mindske fordomme fra forbrugerne om 

PANDORAs produktion af smykker. I forlængelse heraf mener PANDORA, at CSR som sådan 

ikke kan genere mersalg, men i stedet kan tilføje en ekstra værdi til både produktet og brandet, 

hvilket er endnu et incitament for PANDORA at kommunikere om CSR til forbrugeren.  

 

 

4.2 ANALYSEDEL 2A 
Følgende analysedel analyserer Gen Zs generelle adfærd i et CSR-perspektiv, hvilket betyder, at 

analysen vil undersøge Gen Zs holdning til CSR, CSRs indvirkning på deres beslutningsproces, og 

Gen Zs adfærd i relation til CSR-kommunikation og SNS. Disse adfærdstendenser er vigtige at 

kortlægge i forhold til problemformuleringen, fordi de kan hjælpe med at afdække, om Gen Z først 

og fremmest er interesseret i CSR, om CSR-information kan have en indvirkning på deres 

købsadfærd, og hvis dette er tilfældet, hvilken adfærd Gen Z i så fald har i forhold til CSR-

kommunikation, samt hvordan agerer de på SNS. 

 

4.2.1 Gen Zs forståelse af CSR 
Først og fremmest er det essentielt at kortlægge, hvordan Gen Z anskuer CSR for bedre at kunne 

vurdere, om det berører dem og kan have en indflydelse på deres beslutningsproces forud for 

produktkøb. Ifølge Euromonitors (2011) forbrugerrapport har Gen Z et bemærkelsesværdigt stort 

fokus på etik, politisk korrekthed, miljø, bæredygtighed, arbejds- og medarbejderforhold. 

Fokusgruppeinterviewsne forsøgte derfor at afdække, hvilke CSR-områder Gen Z bekymrer sig 

mest om. 
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”Men jeg synes også, at sådan noget som bæredygtighed er rigtig, rigtig vigtigt (...)” Markus 

(Fokusgruppe 2, 2016, s. 3). 

 

”Jeg tror også, at jeg vil sige det miljømæssige, men jeg tænker det der med gode arbejdsforhold, 

det synes jeg egentlig bare, jeg går ud fra, at de har (...)” Magnus (Fokusgruppe 3, 2016, s. 2). 

 

Ovenstående citater er eksempler på, hvordan Gen Z viser sig at have tendens til at være positivt 

indstillede over for CSR, idet et bredt flertal af respondenterne italesætter, hvordan de både finder 

miljø, bæredygtighed, arbejds- og medarbejderforhold særdeles vigtigt for virksomheder at 

koncentrere sig om. 

 

”(...) Det er rigtig vigtigt, det der med, hvilke forhold det bliver lavet under, fordi hvis jeg hører, at 

det [er] sådan noget børnearbejde og rigtig dårlige forhold, så vil jeg nok ikke købe det (...) det vil 

påvirke mig rigtig meget, hvis det var sådan nogle små børn, der gik rundt og lavede det i Afrika 

(...)” Dilber (Fokusgruppe 1, 2016, s. 16). 

 

Her er Dilbers citat ligeledes interessant, fordi denne holdning er et eksempel på, hvordan et par af 

respondenterne ikke blot synes, at CSR er betydningsfuldt, men giver også udtryk for, at deres 

købsadfærd vil afspejle denne indstilling, hvis de ved, at nogle brands eksempelvis bruger 

børnearbejdere. Ifølge Euromonitor (2011) er disse træk netop karakteristiske for Gen Z, fordi 

selvom de er materialistiske forbrugere, så køber de med omtanke. 

 

”(…) Det [CSR] er jo bare (...) et ansvar alle skal have, ikke, (...) når man har muligheden for det i 

en virksomhed. Så skal man også gøre noget for det, især hvis man ... som PANDORA har et stort 

marked ... og har de materielle omkostninger til at ... udfylde dette hul [hvor CSR-tiltag kan rette op 

på forhold]” Rahail (Fokusgruppe 1, 2016, s. 12). 

 

Magnus’ ovenstående udtalelse samt Rahails citat er eksempler på, at der hos nogle i Gen Z ses en 

tendens til, at de ligefrem opfatter det som en selvfølgelighed, at virksomheder har et omfattende 

CSR-program og arbejder på at forbedre de etiske og samfundsansvarlige forpligtigelser, som de 

står til ansvar for. Derfor vil det først bekymre Magnus, hvis virksomheder ikke har et omfattende 

CSR-program, hvilket kan indikere, at han ser CSR som en selvfølge i en virksomhed.  

 



Kandidatafhandling, maj 2016  Kathrine Granhøi 
Copenhagen Business School  Marie Tuxen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Side 75 af 131 

”(...) Det har måske også noget at gøre (...) med prisen, fordi (...) man ved, at H&M og ZARA og 

alle de der, at de har ikke så gode arbejdsforhold. Men dem køber man alligevel, fordi de er så 

billige (...) det gør måske lidt mere, når de er lidt dyre. Så forventer man måske automatisk bare, at 

de har nogle mere gode [bedre] arbejdsforhold” Markus (Fokusgruppe 2, 2016, s. 27). 

 

Denne udtalelse kan pege mod en tendens til, at idet PANDORA er et affordable luxury brand (jf. 

Case-præsentation af PANDORA), forventer Gen Z en stærkere CSR-profil, fordi nogle af disse 

forbrugere anser CSR som en selvfølge i større virksomheder, der producerer luksusvarer. Samtidig 

har Gen Z lettere ved at se igennem fingre med det, hvis virksomheder som H&M får kritik for 

manglende CSR-integration. I den forbindelse udtaler Doval, Singh og Batra (2013), at netop unge 

forbrugere kræver mere af luksusbrandsne end ældre forbrugergrupper.  

 

På trods af de ovenstående positive indstillinger til CSR er der også nogle af respondenterne, der 

fortæller, at de ikke tænker på CSR eller overvejer det, når de køber produkter. 

 

”(…) Det er jo direkte umenneskeligt [arbejdsforhold i tøjindustrien], hvordan de arbejder, hvor 

unge de er (...) det går op for en, men det ændrer alligevel ikke, (...) hvilke holdninger man har til 

de forskellige produkter” Rahail (Fokusgruppe 1, 2016, s. 17). 

 

”(...) Du køber bare tøjet, ikke, fordi det er billigt. Så jeg tror ... jeg har lidt det samme forhold til 

smykker. Jeg vil ikke tænke så meget over det” Helene (Fokusgruppe 1, 2016, s. 8). 

 

Det ses her, at selvom flere i Gen Z er opmærksomme på, at mange globale tøjkæder kritiseres for 

ikke at have etisk korrekte medarbejderforhold, så har denne viden om brandsnes manglende CSR-

korrekte forhold ikke en indflydelse på deres produktvalg. Helenes kommentar kan endvidere tolkes 

som et udtryk for, at smykkebranchen, ligesom tøjbranchen, ikke er en produktkategori, hvori Gen 

Z lader etik og social ansvarlighed have en indflydelse på købsadfærden. I relation til Vermeir og 

Verbekes (2006) studier er disse udtalelser spændende idet de mener, at forbrugernes grad af 

involvering i CSR er influeret af informationsniveauet for CSR. Men da Gen Z, som antydet, har en 

bred viden om de uetiske medarbejderforhold i tøjbranchen, modsiger Gen Z teorien ved ikke at 

ændre på deres købsadfærd. I lyset af dette kan man ikke, som Vermeir og Verbeke ellers mener, 

nødvendigvis antage, at et højt informationsniveau omkring etik og samfundsansvar i 

smykkebranchen leder til større involvering i CSR fra forbrugernes side. 
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”(...) På mange andre områder synes jeg, at jeg handler bæredygtigt, og så er det sådan lidt ... man 

kan ikke gøre det hele tiden, (...) så på den måde betyder det heller ikke så meget for mig (...)” Emil 

(Fokusgruppe 2, 2016, s. 18). 

 

Emil giver her udtryk for, at selvom han på mange områder køber produkter, der er bæredygtige, så 

erkender Emil, at han ikke føler, at man kan købe etisk korrekt i alle sine produktvalg. Dette 

relaterer til Rettie, Burchell og Rileys (2012) studier, der viser, at forbrugere sagtens kan være 

opmærksomme på etisk korrekte produkter inden for en eller flere kategorier, mens der er andre 

produktkategorier, såsom luksussmykker, hvor de ikke skænker CSR en tanke ved produktkøb. I 

forbindelse med ovenstående analyse siger Ahmed:  

 

”(...) indtil man skal stå og se dem [medarbejdere under dårlige forhold] i øjnene, så tænker man 

ikke over det [CSR]. Det tror jeg ikke på, at man gør (...)” Ahmed (Fokusgruppe 1, 2016, s. 20). 

 

Ahmed (Fokusgruppe 1, 2016) hævder i den forbindelse, at CSR ikke bliver vigtigt for forbrugerne, 

før der sker en katastrofe, som tvinger dem til at stå til ansvar for deres forbrugsadfærd (s. 20). 

Dette kan angive, at Ahmed har den overbevisning, at han ikke tror, at nogen forbrugere går op i 

medarbejderforhold, med mindre de på en eller anden måde bliver tvunget til at indse, hvad deres 

valg af produkter bidrager negativt til. 

 

Selvom ovenstående udtalelser viser en tendens til, at flere i Gen Z ikke tænker på CSR forud for 

produktkøb, så viser analysen også, at de fleste er opmærksomme på problematikken omkring CSR 

og ved, hvilke brancher eller brands, som er kritiseret for ikke at agere etisk korrekt inden for 

eksempelvis bæredygtighed og medarbejderforhold. Resultaterne understøtter Rettie, Burchell og 

Rileys (2012) studier, der viser, at forbrugere ikke har problemer med at vurdere, hvornår 

virksomheder bag produkter opfører sig etisk korrekt eller ej, hvilket kan betyde, at mange i Gen Z 

har et forholdsvist højt vidensniveau inden for CSR. 

 

4.2.1.1 Manglende CSR-information 
Afhandlingens empiri afslører endvidere, hvorfor flere i Gen Z ikke går op i etisk og social 

ansvarige produkter eller overvejer dette forud for produktkøb. 
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”Vi er heller ikke rigtigt i den rolle til at kunne ændre så meget på det. Altså jo, hvis man stoppede 

med at købe det, selvfølgelig ...” Rahail (Fokusgruppe 1, 2016, s. 17). 

 

”Altså én person, gør jo ikke det store, vel. Altså hvis det kun er mig, der holder op, så er det jo lige 

meget (...). Det er synd for dem [medarbejdere i tøjindustrien] (...) jeg tror bare, jeg sådan sætter 

det sådan lidt bagerst i hovedet. Tænker ikke rigtigt over det, når jeg køber noget” Helene 

(Fokusgruppe 1, 2016, s. 17). 

 

På baggrund af disse udsagn kan det indikere, at flere i Gen Z ikke føler, at der vil være 

gennemslagskraft bag et fravalg af uetiske produkter og brands, hvilket får dem til at ignorere deres 

ellers positive indstilling til etik og samfundsansvarlighed, som en overvejende del ellers har sagt 

tidligere, at de besidder. Dette kan forklares af De Pelsmacker, Driesen og Rayps (2005) studier, der 

påviser, at CSRs forholdsvis lille indvirkning på beslutningsprocessen kan skyldes mangel på 

information omkring CSR samt skepsis over for CSR-produkters reelle forskel og samfundsbidrag.  

 

Da Gen Z er den yngste forbrugergruppe, kan det endvidere belyses, i hvor høj grad de er bevidste 

omkring, hvad der er normalt at gøre i deres netværk, og ikke mindst hvad moden dikterer. I den 

forbindelse kan man argumentere for, at selvom mange i Gen Z er opmærksomme på CSR (jf. Gen 

Zs forståelsen af CSR), så kommer det hos nogle af dem ikke til udtryk i deres forbrugsadfærd, 

fordi en etisk korrekt adfærd ikke er normen i deres omgangskreds. Rettie, Burchell og Riley (2012) 

forklarer dette ved, at forbrugers grad af involvering i CSR og køb af etisk korrekte produkter især 

er afhængig af, hvad samfundet dikterer som værende normalt. I forhold til smykkebranchen kan 

det siges, at flere i Gen Z ikke vil overveje at købe etisk korrekte smykker, fordi de unge går mere 

efter, hvad der er på mode og en norm i deres øjne. 

 

I forlængelse af ovenstående analyse er det relevant at belyse, hvorfor nogle i Gen Z har en 

manglende forståelse for, hvorfor et etisk korrekt produktvalg har en bemærkelsesværdig effekt. 

 

”Jeg tror ikke rigtigt, at jeg ville sådan tænke over det (...) på samme måde, som hvis jeg nu så en 

kampagne med det (...), så ville jeg tænke, at det var rigtig godt, at de gjorde noget for miljøet og 

tænke, at det kunne andre smykkebrands måske også lære noget af (...)” Sarah (Fokusgruppe 1, 

2016, s. 17). 
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Dette udsagn er eksempler på en tendens, der viser, at flere i Gen Z ikke føler, at de får tilstrækkelig 

information omkring CSR fra virksomhedernes side, men hvis virksomhederne reklamerede mere 

med det, kunne denne viden have en indflydelse på deres produktvalg. Disse analyseresultater kan 

føres over på et af J. Walter Thompsons (2015) studier, der siger, at Gen Z efterspørger en større 

transparent og ærlighed omkring virksomheders forretningsbedrivelse. I lyset af dette kan Sarahs 

udtalelse tolkes som et ønske om at modtage mere CSR-information omkring produkter for således 

at være opmærksom på, hvilke produkter der er mere etisk korrekte end andre, og hvilken forskel et 

sådant produktkøb gør. 

 

 

4.2.1.2 Forældres påvirkning af CSR-forståelsen 
Grundet Gen Zs unge alder er det også naturligt at analysere, hvorvidt respondenternes forældre har 

en indvirkning på de unges holdning til CSR samt forbrugsadfærd. Euromonitors (2011) studier 

viser, at Gen Z skulle være mere bekymrede for omverdenen, klimaforandringer og miljøproblemer 

end deres forældre. 

 

”(...) Generelt set er det rimelig vigtigt i vores familie, faktisk. At det hele kommer fra et ordentligt 

sted (...). Ja, og ikke støtter op omkring nogle etisk ukorrekte handlinger (...)” David (Fokusgruppe 

3, 2016, s. 16). 

 

”(...) Jeg bliver meget præget af det [forældrenes interesse i økologi]. (...) jeg går også sindssygt 

meget op i bæredygtighed, og at det skal være økologisk, og at det skal være fairtrade og sådan 

noget ...” Tobias (Fokusgruppe 2, 2016, s. 20). 

 

Disse citater kan illustrere en tendens til, at størstedelen af Gen Z til en vis grad tænker over CSR i 

hverdagen i forhold til uetiske produkter, bæredygtighed, fairtrade og særligt økologi, men dette er 

noget, som de har lært af deres forældre. Postdoc i sociale medier og CSR-kommunikation fra 

Copenhagen Business School, Michael Etter, hævder i forhold til samfundets generelle forståelse 

for CSR: 

 

”People are more educated (...), everybody is learning, the consumers are learning about it [CSR], 

the organisations are learning” (Etter, 2016, s. 23). 
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Denne udtalelse kan forklare, hvordan Gen Zs forældre er blevet mere bevidste omkring etik og 

social ansvarlighed med alderen. Dette har bevirket, at Gen Z er opvokset med CSR og dermed 

allerede som teenager har en forholdsvis stor viden om det. Ovenstående kan ligeledes siges at 

illustrere Porter og Kramers (2011) teori, der siger, at samfundets behov og krav inden for CSR er 

voksende, og derfor forventer forbrugere, medarbejdere og specielt den nye generation af unge 

mennesker, at virksomheder kan følge med. 

 

I forhold til familiers niveau for CSR-engagement udtaler Amalie (Fokusgruppe 3, 2016), ”(...) at 

det har noget med indkomst at gøre, om man har råd til det (...). Der er da selvfølgelig nogen ting, 

vi køber, der er økologiske som æg og mælk (...). Men det er ikke en generel ting (...)” (s. 18). 

 

Som Amalie giver udtryk for, så kan familiers fokus på CSR, herunder økologi, variere alt efter, 

hvor mange ressourcer familien har at gøre med. Dette kan også indikere, at det at gå op i CSR også 

kan være et spørgsmål om politisk holdning, og hvorvidt den enkelte familie prioriterer CSR eller 

ej. Et par af respondenterne har en bemærkelsesværdig stor interesse for etisk korrekte og 

samfundsansvarlige produkter, som gennem Amalies anskuelse, kan komme fra ressourcestærke 

familier. 

 

”(...) Hvis jeg havde hørt om et firma, rigtigt meget, som der for eksempel ... kun lavede 

bæredygtige ting, og det var fuldstændigt CO2-neutralt. Så kunne jeg måske også godt finde på at 

købe det (...)” Tobias (Fokusgruppe 2, 2016, s. 16). 

 

”(...) Et eller andet dansk undertøjsmærke til mænd, der kun solgte ... økologiske boxer shorts. Det 

synes jeg, der er meget sjovt (...). Det kunne jeg egentligt godt finde på at købe” Markus 

(Fokusgruppe 2, 2016, s. 20). 

 

Citaterne viser, at ovenstående unge kan være et produkt af at komme fra ressourcestærke familier, 

og dermed mere opmærksomme på en etisk korrekt og social ansvarlig adfærd, fordi de er opvokset 

med forældre, der grundet indkomst og mulig politisk overbevisning har valgt at prioritere at bruge 

penge på eksempelvis økologi. Dog skal det understreges, at det ikke er nogen garanti eller 

selvfølgelighed, at unge fra ressourcestærke familier nødvendigvis går op i CSR, fordi CSR-

bevidste køb netop også kan være influeret af ens politiske standpunkt. Unge fra mindre 

ressourcestærke familier kan også være etisk og socialt ansvarlige forbrugere, hvis det ligesom hos 

ressourcestærke familier er en del af deres valgte og prioriterede livsstil. 
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Selvom størstedelen af Gen Z udtaler, at de i lige så høj grad som deres forældre tænker over, 

hvorvidt deres produktvalg er etisk korrekte, så viser eksempelvis følgende citat, at Gen Z alligevel 

er lidt mere bevidste om korrekt CSR-adfærd, end nogle af forældrene er: 

 

”Altså min far tror jeg ikke, der tænker så meget over det. Min mor tænker meget over det. Hun vil 

gerne tænke meget over det, men jeg føler tit, at hun ikke har sat sig så godt ind i det. Altså, for 

eksempel (...), rigtig meget palmeolie i noget bestemt (...) forurener sindssygt meget, og så køber 

hun det bare alligevel, fordi der står økologisk på (...), så gør det måske ikke så stor en forskel” 

Emil (Fokusgruppe 2, 2016, s. 19). 

 

Derudover kan citatet angive, hvordan det hos flere af respondenternes forældre tenderer til kun at 

være mødrene, der går op i etisk korrekte produkter, da deres fædre er mere eller mindre ligeglade. 

Dog påviser afhandlingens fokusgruppeinterviews, at mænd og kvinder i Gen Z er lige optagede af 

CSR, hvilket Euromonitors (2011) studier ligeledes underbygger. 

 

Ovenstående udtalelser viser en tendens til, at de fleste i Gen Z er opvokset med at have omtanke 

for etik og social ansvarlighed, fordi forbrugernes forældre til dels har undervist dem i  og opdraget 

dem til en bæredygtighed og økologisk adfærd, hvilket også er påvist i J. Walter Thompsons (2015) 

rapport. I forlængelse heraf kan det siges, at disse analyseresultater også kan relateres til, hvad J. 

Walter Thompsons (2015) studie viser: at Gen Z ønsker at ændre på verdenen gennem deres 

købsadfærd - eksempelvis ved bevidst at vælge økologiske fødevarer. 

 

4.2.1.3 Økologiens indflydelse på CSR-forståelsen 
Idet flertallet i Gen Z bruger termen ’økologi’ som et eksempel på deres CSR-bevidsthed (jf. 

citaterne fra forrige afsnit), viser der sig her at være en tendens til, at Gen Z i høj grad associerer 

økologi med CSR.  

 

David, Thor og Anne-Sofie (Fokusgruppe 3, 2016) er enige om, at etik og social ansvarlighed er 

noget de, som forbrugere, bliver gjort mest opmærksomme på i forhold til fødevarer. Derfor går de 

ikke så meget op i uetiske og ikke-samfundsansvarlige handlinger inden for mange andre områder 

(s. 17). I den forbindelse udtaler Emma: 
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”Men også fordi der er blevet lavet rigtig mange skræmmereklamer om, hvordan dyrene er blevet 

behandlet (...) det er jo også en sådan lidt egoistisk tankegang, egentligt (...) man går mere op i, 

hvad man selv spiser, end hvordan arbejdere har det med at lave smykker” Emma (Fokusgruppe 3, 

2016, s. 13). 

 

Gen Zs interesse for økologiske fødevarer kan i henhold til ovenstående citat forklares ved, at de er 

blevet oplyste omkring og gjort opmærksomme på problematikken ved at købe konventionelle 

fødevarer i stedet for økologiske. Det forklares af Rettie, Burchell og Riley (2012), der mener, at 

forbrugers niveau af CSR-involvering og forbrug af etisk korrekte produkter afhænger af, hvad 

samfundet dikterer som værende normalt. Vermeir og Verbeke (2006) argumenterer for, at netop 

dette er påvirket af informationsniveauet for CSR samt udbud af CSR-korrekte produkter. Med 

andre ord kan Gen Zs fokus på økologiske fødevarer skyldes, at de har modtaget en bred mængde af 

information både fra forældre, medier og samfund, og dermed oplevet et stort udbud af økologiske 

produkter i butikkerne. Alt dette har gjort økologiske forbrugsindkøb til en form for en 

samfundsnorm. Endvidere kan Gen Zs interesse for økologi også forklares således: 

 

”(...) Det er noget du spiser. Det påvirker dig som menneske. Helbredsmæssigt ... hvilket jo er noget 

af det vigtigste sådan at holde i takt eller i live, kan man sige” David (Fokusgruppe 3, 2016, s. 13). 

 

Som Emma udtaler i det forrige citat, kan det økologiske fokus opfattes som en egennyttig tendens, 

fordi forbrugere bekymrer sig mere om deres eget ve og vel end andres. Ifølge David kan det være, 

fordi man med fødevarer direkte kan mærke forskellen igennem ens helbred, når et økologisk 

produkt vælges – og det at kunne mærke forskellen på egen krop er noget, mange i Gen Z ikke 

fornemmer på samme måde, hvis de eksempelvis køber smykker. Thor tilføjer: 

 

”Det er lidt som om, man kun tænker over det ved fødevarer og så en lille smule med beklædning. 

Jeg ville aldrig nogensinde tænke på, om den her kop [en der står på bordet] er fremstillet af 

børnearbejdere” Thor (Fokusgruppe 3, 2016, s. 17). 

 

Dette kan relateres til Rettie, Burchell og Rileys (2012) studier, der siger, at forbrugere kan være 

opmærksomme på etisk korrekte produkter inden for nogle kategorier, eksempelvis fødevarer, mens 

de ikke tænker over CSR, når de køber fra andre produktkategorier såsom luksussmykker. Derfor 

kan nogle forbrugere ikke stemples som ikke-CSR-bevidste, fordi mange af dem tænker på CSR i 

forhold til udvalgte produktkategorier (Rettie, Burchell, & Riley, 2012). Hertil kan det forstås, at 



Kandidatafhandling, maj 2016  Kathrine Granhøi 
Copenhagen Business School  Marie Tuxen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Side 82 af 131 

siden de fleste i Gen Z er CSR-bevidste inden for fødevarekategorien og dermed til dels har en etisk 

korrekt købsadfærd inden for dette område, så er det ikke ensbetydende med, at de også kan have 

samme CSR-adfærd inden for øvrige produktkategorier såsom smykker. 

 

I forlængelse heraf mener Thor og Emma (Fokusgruppe 3, 2016), at det vil være en fordel, hvis 

virksomheder fra forskellige brancher oplyser mere om CSR (s. 9). 

 

”(...) Man hører jo ikke noget om, hvordan arbejderne er blevet behandlet, når de producerer 

smykker” Emma (Fokusgruppe 3, 2016, s. 13). 

 

Disse citater kan belyse en tendens til, at nogle i Gen Z ikke synes, at de har nok viden om etisk 

korrekt adfærd uden for fødevarekategorien. Emmas udtalelse kan tolkes som, at hun ikke har hørt 

om etik og samfundsansvar i forhold til smykkeproduktion, hvilket kan give anledning til at tro, at 

hun af den grund ikke er opmærksom på, at der kan være uetiske forhold og vilkår inden for 

branchen. Idet Thor og Emma hævder, at det vil være en fordel, hvis flere virksomheder 

kommunikerer omkring CSR, kan der argumenteres for, at flere i Gen Z er interesserede i mere 

CSR-kommunikation, hvilket kan føres over på Schmeltz’ (2012) teori om, at selv forbrugere i Gen 

Y er interesserede i og forventer mere eksplicit CSR-kommunikation. 

 

4.2.2 Informationssøgning i Gen Zs beslutningsproces 
Efter at have analyseret på Gen Zs interesse og forståelse for CSR er det nærliggende at belyse, i 

hvilken grad CSR har en indflydelse på Gen Zs informationssøgningsfase i Solomon, Bamossy, 

Askegaard og Hoggs (2006) beslutningsproces. Ifølge J. Walter Thompsons (2015) studier går Gen 

Z op i de brands, som de køber produkter af, og hvad de står for, og derfor gør Gen Z deres 

informationssøgning forud for køb, som hos dem ofte sker online. Gen Zs søgningsaktivitet online, 

når der skal hentes inspiration eller information, bliver eksempelvis italesat i følgende udtalelser. 

 

”(...) Hvis jeg skulle købe et smykke til en veninde, så kan jeg godt finde på lige at scrolle 

Instagram igennem og se (...), hvad er det, som er 'in' lige nu” Line (Fokusgruppe 2, 2016, s. 15). 

 

” Jeg tror mere, at man bare går ind på hjemmesiderne, hvis det er, man skal finde et smykke (...)” 

Amalie (Fokusgruppe 3, 2016, s. 12). 
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Mange i Gen Z søger information på produkter og brands online og især på CSN og hjemmesider, 

som ovenstående citater udtrykker. Hvad angår informationssøgning specifikt på CSR forud for 

produktkøb viser empirien dog tvetydighed i Gen Zs adfærd. 

 

”(...) Fordi vi hører meget om det [bloddiamanter] og sådan noget (...), tror [jeg] også, at hvis jeg 

selv skulle købe et diamantur, så ville [jeg] også selv undersøge sådan nogle ting” Emil 

(Fokusgruppe 2, 2016, s. 18). 

 

Emils udtalelse forstås som, at det er et fåtal hos Gen Z, der kan finde på at researche en 

virksomheds CSR-forhold, hvis de køber eksklusive luksusprodukter, der kan indeholde materialer, 

som har været under kritik for ikke at være etisk korrekt udvundet eller produceret. Det stemmer 

overens med tidligere analyseresultater, som viser, at når det kommer til luksusbrands, forventer 

flere i Gen Z, at virksomheder har deres CSR i orden (jf. Gen Zs forståelse af CSR), og dette vil de 

gerne dobbelttjekke, når det kommer til eksklusive luksusprodukter. Modsat Emil erkender mange i 

Gen Z, at de ikke søger specifikt på CSR inden et produktkøb: 

 

”Det ideelle ville jo være at gøre det [søge på CSR], kan man sige, men jeg tror ikke, at jeg ville 

sidde og researche om det” David (Fokusgruppe 3, 2016, s. 12). 

 

”Jeg har aldrig gjort det [søgt på CSR] på nogen [virksomhed]. Altså heller ikke hvis jeg køber et 

par sko eller sådan. Det er slet ikke noget, jeg tænker over” Magnus (Fokusgruppe 3, 2016, s. 12).  

 

Disse udtalelser modsiger til dels J. Walter Thompsons (2015) teori om, at Gen Z også i deres 

informationssøgning skulle søge på CSR, hvilket kan forklares ved, at respondenterne finder det for 

tidskrævende at lave en sådan informationssøgning forud for deres produktvalg. Ovenstående 

citater kan ligeledes belyse, at selvom mange i Gen Z er overordnet set positiv indstillet over for 

CSR (jf. Gen Zs forståelse af CSR), så kommer det ikke nødvendigvis til udtryk i deres 

informationssøgningsfase. Dette kan også her relateres til Rettie, Burchell og Rileys (2012) studier, 

idet det kan betyde, at hvis forbrugernes informationssøgningsfase ikke indebærer en udbredt 

adfærd om at undersøge brands’ CSR-forhold inden køb, kan det ligeledes forklare, hvorfor dette 

heller ikke er en naturlig del af Gen Zs søgningsproces.  

 

”Det [er] altså fordi tit, hvis det ikke er i orden, så plejer man at høre noget i medierne, og ellers så 

[er] der jo en del kontrol med det også” Magnus (Fokusgruppe 3, 2016, s. 10). 
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Få forbrugere i Gen Z forventer altså, at eksempelvis medierne har en vis kontrol med 

virksomheder, således de, som forbrugere, automatisk får det at vide, hvis virksomhederne agerer 

uetisk, hvilket også kan ses som en forklaring på, hvorfor størstedelen i Gen Z ikke søger på CSR 

forud for produktkøb. Den manglende research på CSR kan også være et produkt af, at flere i Gen Z 

tidligere har udtalt, at CSR er noget, som de forudsætter, at virksomheder har i orden, hvorfor CSR 

hos mange ses som en selvfølge (jf. Gen Zs forståelse af CSR) og derfor ikke nødvendigt at 

undersøge. 

 

 

 

 

4.2.2.1 CSR-informations indflydelse på beslutningsprocessen 
Efter at have kortlagt Gen Zs adfærd inden for informationssøgningsfasen, er det relevant at 

undersøge, hvilken indflydelse viden om CSR har på beslutningsprocessen. I den forbindelse 

udtaler Alice:  

 

”Jeg tror kun, det [CSR] ligger bag på fravalg (...) hvis jeg ved, at deres arbejdsforhold er dårlige, 

så fravælger jeg dem (...) men man går jo ikke selv ind aktivt og undersøger, hvordan 

arbejdsforholdende er (...), fordi så skulle man jo gøre det hver gang, man køber et produkt (...)” 

Alice (Fokusgruppe 2, 2016, s. 16). 

 

Ud fra citatet lader det til, at flere i Gen Z vil overveje CSR i beslutningsprocessen, hvis de uden 

selv at skulle opsøge informationen kendte til negativ CSR-omtale omkring et brand eller dets 

produkter. Dette eksemplificerer Schmeltz’ (2012) studier, der viser, at forbrugere som Gen Y er 

mere sensitive over for negativ CSR-information, end de er over for positiv CSR-information. I 

forlængelse heraf kan man hævde, at fordi Gen Z er opvokset med CSR (jf. Forældres påvirkning af 

CSR-forståelsen), er der også en tendens til, at de ser CSR som en naturlig del af virksomheders 

forretningsbedrivelse (jf. Gen Zs forståelse af CSR ). Dette kan forklare, hvorfor flere er mere 

opmærksomme på negativ CSR-omtale – netop fordi mange i Gen Z ser CSR som en 

selvfølgelighed, så de vil først være overraskede, hvis de hører, at en virksomhed ikke lever op til 

dette. 
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Alice giver ligeledes udtryk for, at hvis virksomheder kommunikerer om CSR, kan denne viden 

have en indflydelse på hendes produktvalg: 

 

”Hvis de [virksomhederne] gør det ekstra dårligt eller ekstra godt [CSR-mæssigt], så er det noget, 

jeg tænker over. Men jeg ville aldrig selv undersøge [det] (...). Med mindre de ligesom havde 

brandet sig på det, og jeg synes [det] (...), så ville det godt kunne have indflydelse på mit valg” 

Alice (Fokusgruppe 2, 2016, s. 18). 

 

Selvom Alice her understøtter tidligere udsagn om, at størstedelen i Gen Z ikke aktivt indhenter 

CSR-information omkring et brand eller produkt forud for produktkøb, så kan eksisterende viden 

om et brand eller et produkts etik og ansvarlighed alligevel have en vis indflydelse på hendes 

beslutningsproces. 

 

I forhold til Solomon et al.’s (2006) informationssøgningsproces kan ovenstående antyde, at nogle i 

Gen Z alligevel overvejer CSR-information i deres beslutningsproces, hvis information er lagret i 

hukommelsen fra tidligere søgninger eller erfaringer. Emma og Lei forklarer, hvilken indflydelse 

denne lagrede CSR-information kan have på deres beslutningsproces: 

 

”(...) Hvis man stod med valget mellem smykker (...) [og] der ikke var den store prisforskel, så ville 

jeg da helt klart [vælge den, hvor jeg] vidste ... at der var gode arbejdsforhold, og de tænker miljø 

...” Emma (Fokusgruppe 3, 2016, s. 11). 

 

”(...) Når jeg køber et eller andet, så tænker jeg på, (...) hvad det kan give mig og ikke, hvad jeg kan 

give dem (...) det lyder så forkert (...) men det gør jeg faktisk ikke ...” Lei (Fokusgruppe 2, 2016, s. 

16-17). 

 

Ovenstående udtalelser er eksempler på forskelligartede holdninger til CSR-information, hvilket 

resulterer i tvetydige handlingsmønstre blandt Gen Z. Ligesom Lei giver udtryk for, så tænker hun 

kun på produktet og på, hvad det giver hende; hun tænker ikke på, hvad hun kan støtte i en 

virksomhed ved at vælge et etisk korrekt fremstillet produkt. På den anden side, og som mange i 

Gen Z er enige i, udtrykker Emma, at hvis hun står med valget mellem nærmest to ens smykker, vil 

hun vælge det produkt, som hun har viden om, der er etisk korrekt produceret. 
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Dette understøttes ligeledes af Etter (2016), idet han mener, at CSR-faktoren faktisk kan hjælpe 

nogle forbrugerne med at tage en endelig beslutning, efter andre faktorer såsom pris og kvalitet er 

overvejet, eller det kan bekræfte forbrugerne i, at de tager det rigtige produktvalg (s. 3). 

 

Dette hænger sammen med Juscius og Sneiderienes (2013) teori om, at CSR også er en faktor i 

beslutningsprocessen, der kan spille ind, når forbrugere skal opveje og vurdere information omkring 

et produkt eller et brand. Ovenstående kan ligeledes føres over på Hirsch, Michaels og Friedmans 

(1987) definition af sociological man, der er en forbruger, som køber på baggrund af værdisæt, 

holdninger og adfærd, hvori CSR kan være prioriteret. I de tilfælde hvor nogle i Gen Z slet ikke 

overvejer CSR, ligesom Lei udtaler, vil CSR i beslutningsprocessen dog ikke blive overvejet, lige 

meget hvor meget ny viden, som de får om det. 

 

 

 

4.2.3 CSRs vægt i Gen Zs beslutningsproces 
Selvom forrige kapitel analyserede, at der er en tendens til, at flere i Gen Z vil overveje CSR i 

beslutningsprocessen, er det nu interessant at undersøge, hvordan CSR-faktoren bliver opvejet i 

forhold til eksempelvis pris- og kvalitetsfaktoren, når respondenterne i Solomon et al.’s (2006) 

beslutningsproces evaluerer eksisterende viden og information indhentet. Ifølge De Pelsmacker, 

Driesen og Rayp (2005) er CSR ikke en dominerende faktor i beslutningsprocessen, fordi pris, 

kvalitet, tilgængelighed og brand image stadig er de største indflydelsesfaktorer. Dette underbygges 

af Etters betragtninger:  

 

”(...) Probably it's [CSR] becoming more important for the younger … generation. But then again, 

I guess first is always price, do I like it, suit my identity, taste, all chose kinds (…). I guess it's 

gonna be in the end of decision, if at all people wanna think about it” (Etter, 2016, s. 1). 

 

I den forbindelse italesætter Gen Z, hvilke faktorer de prioriterer, når de står og skal vælge et 

produkt uden for fødevarekategorien: 

 

”Pris og kvalitet. Jo bedre kvalitet du kan få til en fair pris ... så siger du ja tak til det” Ahmed 

(Fokusgruppe 1, 2016, s. 8). 
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 “(...) Prisen og kvaliteten og så også brandet (...)” Sarah (Fokusgruppe 1, 2016, s. 8). 

 

”Det er meget designet, man kigger på, ja” Amalie (Fokusgruppe 3, 2016, s. 7). 

 

Det interessante ved disse udsagn er, at selvom tidligere analyseresultater viser tendenser til, at 

mange i Gen Z er overvejende positive over for CSR (jf. Generation Zs forståelse af CSR), og flere 

i Gen Z også vil overveje CSR i beslutningsprocessen, hvis de kender til positiv eller negativ CSR-

omtale af et brand (jf. CSR-informations indflydelse på beslutningsprocessen), så viser det sig, at 

pris, kvalitet, brand image samt produktdesign bliver prioriteret højere end CSR i beslutningsproces 

hos størstedelen af Gen Z. Denne analyse stemmer overens med Etters betragtninger:  

 

”(...) I think they're interested in these things [CSR] … and … it's something in general [they] also 

wanna say they are interested in (...) but maybe when it comes to the actually decision ... I think it's 

[CSR-faktoren] not very high” (Etter, 2016, s. 20). 

 

Derudover kan ovenstående analyse føres over på Olesens (2006) definition af economic man, der 

er en forbruger, som handler ud fra en rationel og profitmaksimerende tankegang, og dette 

illustreres ved, at størstedelen af Gen Z har stor fokus på pris- og kvalitetsforholdet. 

Analyseresultaterne står dermed i kontrast til forrige afsnits resultater, der viste en tendens hos 

mange i Gen Z, at de er overvejende sociale forbrugere. Gen Z agerer mere som økonomiske og 

materialistiske forbrugere inden for nogle produktkategorier, mens de inden for andre 

produktkategorier, såsom fødevarer, agerer som overvejende sociale forbrugere. Dette bygger også 

på Rettie, Burchell og Rileys (2012) studier om, at forbrugere kan agere etisk korrekt i forhold til 

nogle produkter og ikke andre. 

 

4.2.3.1 Prisfaktorens indflydelse på beslutningsprocessen 
I forhold til Gen Zs udtryk for, at pris er en vigtig overvejelsesfaktor i beslutningsprocessen (jf. 

CSRs vægt i Gen Zs beslutningsproces), er det relevant at belyse, hvilken indflydelse dette 

prisfokus har på Gen Zs overvejelser i forhold til CSR. 

 

”(...) Det er ikke særlig meget, vi [gymnasieelever] har til rådighed om måneden, så derfor går 

man så bare heller ikke ud og ofre så mange penge på det [CSR-korrekte produkter]” Emma 

(Fokusgruppe 3, 2016, s. 14). 
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Dette er også noget Magnus (Fokusgruppe 3, 2016) erklærer sig enig i ved at tilføje, at jo flere 

penge man har, desto mindre opfattes prisforskellen mellem etisk korrekte produkter og 

”almindelige produkter” (s. 16). 

 

Ovenstående udtalelser kan betyde, at størstedelen af Gen Z har et stort fokus på forbrug og 

økonomi, fordi de er opmærksomme på, hvad de har af disponibel indkomst, og denne betragtning 

har indflydelse på, hvor mange penge de føler, der er fornuftigt at bruge på etisk korrekt 

fremstillede produkter. Ifølge Euromonitors (2011) rapport kan dette ligeledes forklares ved, at Gen 

Z allerede fra en ung alder er økonomisk bevidste forbrugere. 

 

Magnus (Fokusgruppe 3, 2016) mener i den forbindelse, at om ti år, når han får flere penge mellem 

hænderne, vil han gå mere op i CSR (s. 16). Det er i overensstemmelse med Davids udtalelse, når 

der spørges i fokusgruppeinterviewsne, om respondenterne til den tid kunne være villige til at betale 

et højere beløb for etisk korrekt fremstillede smykker. 

 

“Ja, selvfølgelig. 200 kroner - 100 kroner, så. Selvfølgelig. Det tror jeg godt, at jeg ville være villig 

til” David (Fokusgruppe 3, 2016, s. 26). 

 

Ud fra disse udtalelser kan det tolkes sådan, at selvom økonomien på nuværende tidspunkt ikke 

tillader Gen Z at købe etisk korrekt uden for fødevarekategorien, så ses der en tendens blandt nogle 

i Gen Z, at de ønsker at udleve dette, når de føler, at de har ressourcerne til det. Dette kan relateres 

til Etters (2016) betragtninger, idet han mener, at interessen for CSR vil stige i fremtiden, men 

graden vil afhænge af, hvordan markedet og samfundet generelt set udvikler sig (s. 21). Visser 

(2014) udtaler ligeledes, at CSR vil vinde større indflydelse og betydning fremadrettet - både i 

virksomheder og samfund, fordi verdens miljø-, klima- og samfundsmæssige problemer udvikler 

sig i en negativ retning. I forlængelse af det økonomiske perspektiv udtaler Ahmed:  

 

”(...) kan jeg med min økonomi (...) og med mit forhold sige, at det er rimeligt for mig at betale så 

meget her ekstra. Om det er 15 kr., om det er 100 kr., det kommer vel an på ens egne penge, for jo 

højere ens egen disponible indkomst er, jo mere er du villig til at ... bruge på ting, som du nu vil 

bruge (...)” Ahmed (Fokusgruppe 1, 2016, s. 16). 

 

Som Ahmed giver udtryk for, kan forbrugernes villighed til at betale mere for etisk korrekte 

produkter afhænge af deres disponible indkomst. Ahmed ser CSR som en prioriteringssag, og derfor 
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er det individuelt, om man som forbruger mener, at man har økonomien til eller en politisk 

overbevisning om at vil betale 15 kr. eller 100 kr. mere for et produkt, som man ved er etisk korrekt 

produceret. 

 

Modsatrettet ovenstående analyse mener Rahail og Mads (Fokusgruppe 1, 2016), at de ikke tror, at 

deres holdning til CSR vil ændre sig i fremtiden, eller at de vil begynde at købe etisk korrekte 

fremstillede produkter (s. 19-20), hvilket Ahmed også underbygger: 

 

”(...) Jeg tror heller ikke på, at om ... 30 år tænker de [forbrugerne] mere på kinesernes vilkår, 

fordi ærlig talt så tror jeg ikke, at der er nogen, der virkelig, virkelig køber en ... hverdagsvare og 

tænker på, at der er en lille kinesisk dreng, der har lavet denne her (...)” Ahmed (Fokusgruppe 1, 

2016, s. 19-20). 

 

Disse udtalelser betegner til gengæld, at der også viser sig en anden tendens hos et fåtal af Gen Z; 

idet nogle i Gen Z ikke er interesseret i CSR på nuværende tidspunkt (jf. Gen Zs forståelse af CSR), 

så tror de heller ikke, at de vil gå op i CSR eller overveje det forud for produktkøb i fremtiden. Man 

kan argumentere for, at da Gen Z stadig er meget unge, så kan de have svært ved på nuværende 

tidspunkt at forestille sig, hvordan deres holdning er til noget om ti år, eller hvordan deres holdning 

til noget kan ændre sig, når man er færdiguddannet, har en fuldtidsløn og selv skal tage stilling til 

fødevare-, husholdnings- og privatindkøb. 

 

4.2.3.2 Kvalitetsfaktorens rolle i forhold til CSR 
Idet størstedelen af Gen Z ikke prioriterer CSR-faktoren i beslutningsprocessen (jf. CSRs vægt i 

Gen Zs beslutningsproces), er det centralt at undersøge, hvordan Gen Z definerer ’kvalitet’, fordi 

Achabou og Dekhili (2013) hævder, at inden for luksusvarer er produktets kvalitet udvidet til også 

at skulle dække den sociale og miljømæssige dimension. 

 

Langt de fleste i Gen Z tenderer til at opfatte smykkers kvalitet som egenskaber, der gør 

produkterne holdbare og eksempelvis ikke mister farven med tiden. Emma, Anne-Sofie og Amalie 

(Fokusgruppe 3, 2016, s. 7) samt Helene og Sarah (Fokusgruppe 1, 2016, s. 19) vil gerne have 

smykker i ren guld eller sølv. Bæredygtigt sølv og guld opfattes her ikke som en del af 

kvalitetsforståelsen, hvilket er i uoverensstemmelse med Achabou og Dekhilis undersøgelser. 

Eftersom Gen Z ikke ser CSR ses som en del af smykkers kvalitet, er det væsentligt at belyse, 

hvordan CSRs relation til luksussmykker så bliver opfattet. 



Kandidatafhandling, maj 2016  Kathrine Granhøi 
Copenhagen Business School  Marie Tuxen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Side 90 af 131 

 

”(...) Det er bare en ekstra bonus, når du så køber noget, der er ... lidt mere dyrt (...), så går du 

også ud med en følelse af, at nu har du gjort noget godt, fordi du støtter nogen (...)” Helene 

(Fokusgruppe 1, 2016, s. 14). 

 

”(...) det selvfølgelig en bonus, at det er bæredygtigt (...)” Sarah (Fokusgruppe 1, 2016, s. 15), ”(...) 

det er en bonus, at de [PANDORA] så har ... gode arbejdsvilkår, kan man sige” Sarah 

(Fokusgruppe 1, 2016, s. 19). 

 

Repræsentanterne for Gen Z ser her CSR som en merværdi i luksusprodukter og dermed en ”bonus 

at få med”, når de vælger at bruge flere penge på et dyrere produkt, der er etisk korrekt fremstillet. 

Med andre ord kan udsagnene forstås således, at når nogle i Gen Z vælger et dyrere brand, forventer 

de også, at værdien i produktet, eksempelvis kvalitet, er højere for at kunne forsvare prisen, og i den 

forbindelse vil CSR bidrage til denne merværdi, der forventes af disse produkter. Selvom Davies, 

Lee og Ahonkhai (2012) mener, at CSR-faktoren i beslutningsprocessen for luksuskøb har en 

mindre indflydelse på produktvalg end set ved Gen Zs valg af nødvendighedsvarer, viser der sig en 

tendens til, at flere i Gen Z ser en værdi i produkter, der er produceret i overensstemmelse med etik 

og social ansvarlighed. 

 

4.2.4 Gen Zs adfærd i relation til CSR-kommunikation 
Eftersom tidligere analyseresultater har givet udtryk for en tendens til, at flere i Gen Z interesserer 

sig for CSR (jf. Gen Zs forståelse af CSR) og italesætter en mangel på CSR-information uden for 

fødevarekategorien (jf. Økologiens indflydelse på CSR-forståelsen), er det nu væsentligt at 

afdække, hvilke kommunikative elementer der i højere grad påvirker Gen Z i henhold til deres 

forbrugeradfærd. 

 

4.2.4.1 Nærhed i CSR-kommunikation 
I nærværende analyse er det relevant at belyse, hvilken form for CSR-kommunikation der har 

tendens til at vække Gen Zs interesse. Når forbrugere overvejer CSR-faktoren i 

beslutningsprocessen, mener Jones (1991), at det ofte sker ved tanken om, hvor nær situationen og 

de personer, som det går ud over, er på forbrugeren selv – om end det er socialt, kulturelt, 

psykologisk eller fysiologisk.  
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”Jeg tror også meget, at det er det der med, at når man lige pludselig ser [det] (...), så gør man 

noget ved det (...), så tænker man måske ikke rigtigt over det i hverdagen på samme måde, som hvis 

man lige pludselig stod face to face med det” Sarah (Fokusgruppe 1, 2016, s. 20). 

 

”(...) Det der med mennesker, at det er meget direkte ... personerne, man kommer i kontakt med (...) 

personer er på en anden måde sådan, hvad skal man sige, rammer en hårdere, fordi man også 

[selv] er det, kan man sige (...)”  Lei (Fokusgruppe 2, 2016, s. 3). 

 

Disse citater kan tolkes i retningen af, at flere i Gen Z føler Jones’ ”nærhedskoncept” hvad angår 

sociale relationer (det at være menneske) og psykologiske relationer (ser og forstår en situation). 

Dermed kan det siges, at denne forståelse vækker en vis form for empati i Gen Z, fordi de kan 

relatere til situationen eller personen gennem dette nærhedskoncept. I forhold til Jones’ (1991) teori, 

betyder denne forståelse også, at forbrugerne fornemmer større værdi i at vælge produktet og støtte 

brandet. 

 

”(...) Hvis sådan en virksomhed bare (...) åbner sluserne og bare skyller alt ud i den lokale flod, (...) 

så rammer det jo endnu flere mennesker (...), end hvis bare det er mennesker på fabrikken, der 

måske ikke har de bedste arbejdsforhold” Markus (Fokusgruppe 2, 2016, s. 3).  

 

Det interessante ved Markus’ udtalelse er, at han ikke blot fornemmer en ”psykologisk nærhed” 

med fabriksmedarbejdere, der har en direkte relation til produktionen, men Markus tænker også på 

de lokale, der indirekte har en relation til virksomheden og produktet, hvilket blot understøtter, hvor 

berørte mange i Gen Z bliver, når de fornemmer nærhedskonceptet. Denne udtalelser er såedes også 

eksempel på, at mange i Gen Z har et globalt fokus og kan derfor se ud over lokale og nationale 

forhold i relation til CSR og forståelsen af dens omfang. 

 

4.2.4.2 Fornuftbaseret CSR-kommunikation 
I forhold til CSR-information mener Bray, Johns og Kilburn (2011), at forbrugere ønsker at se, 

hvilken forskel deres etisk korrekte køb gør, hvilket kan siges at understøtte vigtigheden i, at 

forbrugere har tilstrækkelig viden om brandets og produktets sociale ansvarlighed. 

 

”(...) Man ikke sådan (...) ser den her forskel, man gør, hvis man køber noget, der er bæredygtigt 

(...). Man ser jo ikke, hvor de her penge bliver investeret, og hvor man så kan se den her forskel. 
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Hvor man føler reelt, at man har gjort noget. Hvis jeg nu betaler ekstra for et eller andet produkt, 

så vil jeg også gerne kunne se, hvad der var sket” Rahail (Fokusgruppe 1, 2016, s. 15). 

 

Flertallet i Gen Z synes altså, at CSR-kommunikation kan være en fordel, hvis det kan gøre dem 

klogere på, hvad de køber sig ind i, hvis de vælger at betale for et produkt, der er produceret i 

henhold til etisk samfundsansvar. Derfor kan det siges, at Gen Z ønsker at se, hvad de støtter og 

bidrager til. Dette hænger sammen med Jones’ (1991) teori, der siger, at forbrugere, der går op i 

CSR, gerne vil vide, hvor stor en negativ indflydelse en given situation har på de involverede 

personer, således de også kan estimere, hvor positiv en indvirkning de kan have på den negative 

situation. 

 

 

 

4.2.5 Gen Zs adfærd på SNS 
Idet Turner (2015) udtaler, at Gen Z er opvokset i en digital verden, hvor interaktion på SNS er en 

af deres højst rangerede aktiviteter i hverdagen, er det relevant at klarlægge, hvordan Gen Z 

anvender SNS, og hvad de bruger CSN til for at vurdere, hvordan de bør kommunikeres til på disse 

platforme. I forlængelse heraf beskriver Helene og Dilbers deres online-aktivitet: 

 

”Jeg bruger (…) Snapchat, Instagram og også Facebook. Men jeg poster nok ikke særlig meget på 

Facebook (...). Jeg liker rigtig mange sider (…) så ved jeg for eksempel., hvad de forskellige 

virksomheder laver - også fordi der er rigtig mange anmeldelser derinde” Dilber (Fokusgruppe 1, 

2016, s. 3-4). 

 

”Jeg bruger også Instagram til firmaer og sådan noget ... jeg følger TopShop og Zara og sådan 

noget forskelligt noget på Instagram” Helene (Fokusgruppe 1, 2016, s. 4). 

 

Disse udtalelser indikerer, at navnlig Facebook og Instagram i høj grad er benyttede online medier 

blandt Gen Z, hvilket understøtter Euromonitors (2011) studier, der viser, at Facebook er et af de 

mest brugte sociale netværker på grund af samhørighedsfølelsen. Her fremhæves det også, at særligt 

visuelle medier, såsom Instagram, er populære blandt Gen Z på grund af de kreative og visuelle 

muligheder, som de indeholder (Euromonitor, 2011). Endvidere kan ovenstående udsagn også 
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opfattes som, at mange i Gen Z forventer, at virksomheder og deres yndlingsbrands er at finde og 

følge online, hvilket J. Walter Thompsons (2015) studier påviser. 

 

”Altså, som nyhedsmedie synes jeg, at det [Facebook] fungerer rigtig godt ... så er der selvfølgelig 

også interessante virksomheder ..., jeg følger ikke lige PANDORA, men det kan man jo også godt 

gøre” Emil (Fokusgruppe 2, 2016, s. 5). 

 

Emils og Dilbers adfærd kan ligeledes tolkes som eksempler på, hvordan mange i Gen Z anvender 

SNS til at følge med i virksomheders nyheder, og dermed overvåger de virksomhedernes sider for 

inspirations og videns skyld. Nogle i Gen Z kan således ses som en slags observatører af 

virksomheders kommunikation og ageren online, og denne viden lagrer de i hukommelsen til senere 

brug, når de eksempelvis står i en købssituation og skal vælge mellem to produkter. Ovenstående 

kan således føres over på Euromonitors (2011) studier, der viser, at Gen Z henter størstedelen af 

deres viden og inspiration online. 

 

Tendensen til Gen Zs overvågningsadfærd på CSN kan relateres til Capriottis og Nielsens 

(Capriotti, 2011; Nielsen, 2006) beskrivelse af 90-9-1-regel, hvor flere af Gen Z i disse tilfælde 

fremstår som observatører, der udelukkende kigger på indholdet uden at kommentere eller involvere 

sig yderligere. Her kan det antyde, at hvis det kun er 10% af de brugere, som ser et opslag på SNS, 

der også engagerer sig i det (bidragere og medskabere) (Capriotti, 2011; Nielsen, 2006), er 

virksomheder nødsaget til at lægge indhold op, der fanger flest muliges interesse, hvilket kan være 

en udfordring for mange virksomheder. 

 

4.2.5.1 Interaktionsniveau på SNS 
På baggrund af ovenstående analyse er det i nærværende afsnit aktuelt at undersøge, i hvor høj grad 

Gen Z ønsker at indgå i dialog og engagere sig yderligere med virksomheder på CSN. 

 

”Altså jeg synes, (...) der er langt fra at like noget til at dele noget. Jeg liker alt muligt, (...) men så 

er der rigtig langt til at kommentere noget ... og så er der rigtig, rigtig, rigtig, rigtigt langt til, at jeg 

deler noget (...)” Tobias (Fokusgruppe 2, 2016, s. 11). 

 

”Facebook er jo nok et af de værste medier, der findes til at kommentere for at være helt ærlig (…) 

jeg tror måske også, at det er, fordi (…)” Alice (Fokusgruppe 2, 2016, s. 13). 
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Disse citater forklarer, hvorfor nogle i Gen Z på trods af megen anvendt tid på Facebook (jf. Gen Zs 

adfærd på SNS) ikke bryder sig om at kommentere for ofte, fordi det, der lægges op i Facebooks 

fora, er åbent for alle til at kommentere på, som hele ens netværk kan se. Således kan dette tyde på, 

at når det handler om at engagere sig yderligere end blot at like, er mange i Gen Z påpasselige med, 

hvilke opslag de involverer sig i. 

 

Modsatrettet ovenstående udsagn er Emil og Markus ikke bange for at kommentere på forskellige 

opslag og udtrykke deres meninger i offentlige fora, hvilket giver indikation for en tvetydig tendens 

i Gen Zs adfærd på og brug af SNS. 

 

“(...) Som person er jeg ikke bange for at diskutere ting (...). Jeg kan rigtig godt lide at debattere og 

snakke om tingene [på Facebook], men jeg vil bare vælge mine forummer med omhu (...)” Emil 

(Fokusgruppe 2, 2016, s. 8). 

 

”Men så længe, at man kan stå inde for det (...), så synes jeg egentligt, at det er fint nok ... og jeg 

kommenterer også helt vild meget selv og liker en helt masse ting [på Facebook]” Markus 

(Fokusgruppe 2, 2016, s. 8). 

 

Særligt Markus’ udsagn kan opfattes sådan, at han gerne vil have, at virksomheder lægger op til 

dialog på CSN, fordi han ikke har noget imod at kommentere på opslag, som han finder spændende, 

hvilket J. Walter Thompsons (2015) studier ligeledes siger, der er et karakteristika for Gen Z. 

Selvom Emil heller ikke holder sig tilbage, hvad angår kommentering på Facebook-opslag, som han 

finder interessante, så er Emil alligevel meget opmærksom på, hvilke fora han interagerer med, 

hvilket også understøtter Alices og Tobias’ udsagn. 

 

I forhold til Gen Zs engagement i opslag er det muligt at føre dette perspektiv over på Martins’ og 

Patrícios (2013) argument for, at åben dialog og interaktion mellem virksomheder og forbrugere er 

en af CSN’ primære forcer. Dette forklarer Colleoni (2013) ved, at dialogbaseret kommunikation 

har stærke overtalelsesevner, fordi forbrugers holdninger og meninger bliver hørt, men i en dialog 

med virksomheder kan forbrugerne også blive overbevist undervejs, idet uklarheder og spørgsmål 

kan blive afklaret under dialogen. I forhold til Gen Zs udtalelser kan det siges, at hvis de finder et 

CSN-opslag dialogværdigt, er nogle af dem villige til at engagere sig yderligere – det, som Capriotti 

(2011) og Nielsen (2006) betegner som ”bidragere” eller ”medskabere”, hvor Gen Z ikke blot 

forholder sig som ”observatører”.  
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”Det er også smart, det der med, om du vil identificere dig med det (...) det jo lige så meget det der 

med om at skabe din Facebook-profil efter hvem, du gerne selv vil være (...) det kan man jo også 

gøres igennem at følge og like de opslag, for det kan ens venner jo se, ikke” Emil (Fokusgruppe 2, 

2016, s. 6). 

 

Emils citat er et eksempel på, hvordan størstedelen af Gen Z er yderst fokuserede på, hvad det siger 

om deres identitet at like, dele eller kommentere på opslag på CSN, fordi de ved, at dette bidrager 

til det image, som de skaber omkring sig selv – ikke blot i den fysiske verden, men også virtuelt. 

Det underbygges af J. Walter Thompsons (2015) rapport, der påviser, at dette er en kendetegnende 

adfærd for Gen Z. Desuden kan ovenstående udtalelser forstås, at Gen Z påvirkes af andre brugere 

på CSN og er særligt influeret af, hvad deres netværk på navnlig Facebook kan følge med i, hvilket 

ligeledes er et resultat af e-WOM-effekten (Gupta & Harris, 2010). I forlængelse heraf udtaler 

Etter:  

 

”(...) Social media is all about who am I, how you (...) define your persona, how you present 

yourself online and your personality, and what do you wanna be associated with (...)” (Etter, 2016, 

s. 13-14). 

 

Ovenstående analyse kan således indikere, at Gen Z i høj grad er opmærksomme på, hvilke signaler 

de sender ud, når de identificerer sig med visse brands eller emner på CSN. Det kan betyde, at hvis 

virksomheder lægger op til dialog omkring CSR på CSN, vil Gen Z nøje overveje, om indholdet af 

CSR-opslaget er noget, som de i deres netværk vil sættes i forbindelse med, inden de liker, deler 

eller kommenterer.  

 

4.2.5.2 Uformel tone på SNS 
I forbindelse med Gen Zs brug af SNS fremhæver nogle af respondenterne, at de fortrinsvis bruger 

Facebook til at kommunikere med deres venner og vedligeholde forbindelser i netværket. 

 

”(...) Men lige nu bruger jeg Facebook til at snakke med folk, men så bruger jeg det også [til] at 

samle nogle sider, jeg synes, der er interessante, selvfølgelig” Emil (Fokusgruppe 2, 2016, s. 5). 

 

”Facebook (...) det bruger jeg også meget til at kommunikere med venner ... finde ud af, hvad der 

sker ude i verden” Lei (Fokusgruppe 2, 2016, s. 5).   
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Som Emil og Lei belyser i deres citater, er det især Facebook, hvor nogle i Gen Z fortrinsvist bruger 

mediet til at pleje og bevare relationer med eksempelvis venner og familie. Dette er også noget, som 

Raacke og Raackes (2008) teori kan bekræfte. Det kan således være en udfordring for 

virksomheder, fordi mediet hovedsageligt bliver brugt af nogle i Gen Z til at kommunikere med 

deres venner og ikke så meget til at indhente information om eller interagere med virksomheder. 

Dette kan ligeledes være et udtryk for, at når virksomheder ønsker at kommunikere med Gen Z på 

Facebook, er en uformel tone nødvendig for at kommunikere på samme niveau som de unge og 

skabe denne venskabelige relation, som de er vant til på platformen. Dette perspektiv kan 

underbygges af Kaplan og Haenleins (2010) samt Etter, Morsing og Castellos (2011) teorier, hvori 

de er enige om særligt den uformelle tone er afgørende for, hvorvidt det lykkes en virksomhed at nå 

ud med sit budskab til brugere på CSN eller ej. I forlængelse heraf understreger Etter (2016), at 

virksomheder skal huske på, at kommunikation på sociale medier i bund og grund er 

kommunikation mellem personer (s. 13). 

 

4.2.5.3 Personlig relevans på SNS 
I forhold til Gen Zs adfærd på SNS er det endvidere interessant at belyse, hvilke faktorer der gør sig 

gældende, når Gen Z skal afgøre, hvorvidt de ønsker at følge en CSN eller ej. 

 

”Jeg følger også en del tøj, hvad hedder det, brands, som [jeg] egentlig bare (...) ser mig selv 

bruge, altså deres ... produkter i hverdagene også ... ja, umiddelbart ser deres nye kollektioner osv. 

(...) Der er også nogle spændende opslag (...)” David (Fokusgruppe 3, 2016, s. 5). 

 

Her udtrykkes det i citatet, at før David vil følge en CSN, skal indholdet matche en personlig 

interesse, men det skal også være indhold, som han finder inspirerende og spændende. Navnligt 

interesse og inspiration i virksomheders opslag er begge karakteristika, der ifølge Euromonitor 

(2011) kan fange Gen Zs opmærksomhed på sociale medier. 

 

”Det er vel, om de er interessante (…). Det kan der jo være rigtig mange forskellige grunde til, men 

det er jo også bare at være interesseret i at høre næste gang de [virksomhederne] (…) kommer ud 

med noget nyt” Markus (Fokusgruppe 2, 2016, s. 6). 
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Ovenstående udtalelser kan vise tendens til, at hvis virksomheder ønsker at anvende CSN som et 

talerør til Gen Z, er det altafgørende, at de gør deres opslags indhold interessant, inspirerende samt 

relevant, hvis de vil gøre forhåbninger om at fange det unge publikums opmærksomhed. Interessant 

og relevant indhold er også noget, som Schmeltz (2012) understreger er vigtigt for unge forbrugere 

Gen Y i CSR-kommunikation til, fordi forbrugere ønsker CSR-budskaber, der har personlig 

relevans for dem. 

 

4.2.5.4 CSR-kommunikation på SNS 
Idet J. Walter Thompsons (2015) rapport hævder, at Gen Z efterspørger en større transparens og 

ærlighed omkring virksomheders forretning og i kommunikationen heraf, er det centralt at 

undersøge, i hvor høj grad respondenterne ønsker, at virksomheder kommunikerer omkring CSR. 

 

”Jeg har det meget blandet med det. Fordi nogle gange kan jeg også godt lidt føle, at det bare er 

(...) ”ej se hvor er vi god”-agtigt (...), men hvis de (...) reelt gør en forskel, og man kan gøre det på 

en måde, (...) hvor man ikke ligesom hæver sig over andre, så synes jeg faktisk godt, at det [CSR-

kommunikation] kan fungere. Men på en måde så synes jeg faktisk også, at det [CSR] er lidt (...) 

alles pligt (...) og derfor behøver man måske ikke, altså, kommunikere det så meget ud (...). Jo, 

selvfølgelig er det [CSR-kommunikation] rart ... men (...) jeg synes også, at det er en meget, meget 

hårfin grænse” Markus (Fokusgruppe 2, 2016, s. 27-28). 

 

”Hvis jeg skal være helt kold, så synes jeg på en eller anden måde, at det [CSR-kommunikation] 

godt kan være lidt irriterende (...). Det er bare altid det samme. Der er altid bare nogle, der har det 

dårligt, og det er bare altid for at få nogle folk til at få dårlig samvittighed” Magnus (Fokusgruppe 

3, 2016, s. 24).  

 

Markus’ citat tilkendegiver, at nogle i Gen Z gerne vil modtage information omkring CSR, men det 

må ikke være for meget eller for pralende, ligesom Schmeltz’ (2012) studier også påviser. Denne 

balancegang mellem for meget og for lidt CSR-kommunikation er ligeledes noget, som Morsing, 

Schultz og Nielsen (2008) forklarer gennem deres begreb ”the catch 22 of CSR-communcation” (s. 

97), der er et dilemma for virksomheder at vurdere. Endvidere understreger Markus, at den CSR-

information, der så kommer, gerne må vise, hvilken reel forskel virksomheden gør gennem sine 

CSR-initiativer, før han finder CSR-kommunikation relevant og acceptabelt. Derudover er Magnus’ 

citat et eksempel på, hvordan få i Gen Z nærmest ikke ønsker CSR-information, fordi de finder det 
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irriterende og ikke bryder sig om dét at få dårlig samvittighed. Modsatrettet viser der sig også en 

tendens til, at nogle i Gen Z ikke mener, at de har nok kendskab til CSR. 

 

”(...) Det ikke er særlig tit, at det er nok, man [som forbruger] får at vide [omkring CSR] (...) det er 

meget få virksomheder, der gør meget ud af det [CSR]” Anne-Sofie (Fokusgruppe 3, 2016, s. 9). 

 

”(...) Man hører jo ikke noget om, hvordan arbejderne er blevet behandlet, når de producerer 

smykker” Emma (Fokusgruppe 3, 2016, s. 13). 

 

Selvom der ses en tendens blandt Gen Z til, at de ikke ønsker for meget eller for højlydt CSR-

information, påviser empirien en tendens til, at nogle i Gen Z efterspørger mere CSR-

kommunikation, idet mange ikke føler, at de har nok viden omkring det – eksempelvis inden for 

smykkebranchen. Ovenstående analyse angiver derfor en tvetydighed i, hvor meget CSR-

information fra virksomhedernes side, som Gen Z ønsker at modtage. I forhold til CSR-

kommunikation på CSN udtaler Ahmed også: 

 

”Sociale medier er en god måde at (...) lave en gateway til det [CSR-information]. Og ... hvis man 

så vil læse mere om det, bør der være et eller andet på deres egen hjemmeside” Ahmed 

(Fokusgruppe 1, 2016, s. 12). 

 

Dette citat angiver, at mange i Gen Z også synes, at sociale medier er et acceptabelt medie at 

kommunikere CSR igennem, men opslagene må ikke være for deltaljerede, fordi de, der går mere 

op i CSR og gerne vil vide meget mere, skal selv kunne finde den fulde information andre steder 

såsom på virksomhedens hjemmeside. Det understøttes ligeledes af Capriotti (2011), der udtaler, at 

sociale medier er et oplagt medie for virksomheder at kommunikere om deres CSR-aktiviteter 

igennem. 

 

I forbindelse med Gen Zs tilkendegivelse af, at de nærmest ingen viden har omkring CSR inden for 

smykkebranchen, udtaler Etter at:  

 

”(...) Consumers are not so aware of what are actually [their] expectations [to jewellery brands’ 

CSR-profile]. So they [smykkebrands] have a chance (...) together with the consumers to kind of 

build these expectations together, because it's not clear (...). So they [smykkebrands] have kind of a 

chance of actually saying 'well these are the issues and we are addressing them in this way, and this 
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is the right way of doing it.' And the [consumers] expectations are maybe not so manifested ... so 

they [smykkebrands] can kind of ... influence their expectations” (Etter, 2016, s. 11-12). 

 

Etter argumenterer her for, at forbrugere endnu ikke har manifesterede holdninger til, hvad de 

forventer af smykkebrands’ CSR-profil. I den forbindelse mener Etter, at virksomhederne kan indgå 

i dialog med forbrugerne (her Gen Z) og sammen opbygge disse forventninger til smykkebrands, 

hvori virksomhederne har en fordel i at kunne forklare, hvad de mener, der er den rigtige CSR-

tilgang inden for smykkebranchen, idet Gen Z endnu ikke er så vidende på dette område. Dette 

perspektiv kan ligeledes føres over på stakeholder-engagement-tilgangen, der pointerer, at for at 

virksomheder kan overleve i dag, skal de også interagere jævnligt med de stakeholder-grupper, som 

forretningen er afhængig af, hvilket understøtter tanken om dialog med forbrugerne (Andriof & 

Waddock, 2002). 

 

Etters argument om dialogbaseret CSR-kommunikation med forbrugerne kan ligeledes relateres til, 

hvad Morsing og Schultz (2006) vil betegne som en stakeholder-involveringsstrategi, hvori de 

udtaler, at dette er vejen til en succesful CSR-kommunikation mellem virksomhed og stakeholdere. 

En sådan dialog omkring CSR kan med fordel faciliteres på sociale medier, som Korschun og Du 

(2013) betegner som en virtuel CSR-dialog. En virtuel CSR-dialog kan medføre, at Gen Z får 

mulighed for at indgå i dialog med virksomheder ved at respondere på CSR-opslag på CSN. Her 

kan Gen Z blive inddraget i en CSR-dialog med en virksomhed, hvorfor Gen Z kan være med til at 

skabe rammer for virksomhedens CSR-initiativer og bliver således en slags medskabere af deres 

CSR-fokus (Korschun & Du, 2013). I lyset af dette er en virtuel CSR-dialog også i tråd med Vissers 

normative (2014) CSR 2.0-tankegang, fordi virksomheder gennem denne kommunikationsform 

først her er oprigtig åbne, transparente og lytter til forbrugerne, hvilket udgør to af Vissers fire 

grundsten til opnåelse af CSR 2.0.  

 

“(...) With social media, they can kind of find out “okay, are we going in the right direction [CSR-

wise]” with [considering] the feedback [from consumers]. Whereas maybe in other industries, their 

[forbrugers] expectations are already very much there, and ... then you need just to follow that. And 

here [i smykkebranchen] they maybe can kind of co-create it with the consumers (...) maybe there 

are certain expectations, they're [smykkebrands] not aware of [consumers think], and they ... find 

that out through social media or through the feedback [dialogen]” (Etter, 2016, s. 12). 
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I ovenstående citat forklarer Etter, at fordelene ved at indgå i dialog med forbrugere (her Gen Z) på 

CSN blandt andet kan være, at virksomheder får en idé om, hvorvidt retningen for deres CSR-

initiativer stemmer overens med de forventninger og holdninger, som smykkebrandsne forsøger at 

opbygge omkring etik og samfundsansvar inden for smykkekategorien. Dette kan ligeledes siges at 

være en af fordelene ved virtuel CSR-dialog. Desuden mener Tata og Prasad (2015), at inddragelse 

af stakeholdere (her Gen Z) gennem en image opbyggende CSR-kommunikationsform er vigtigt for 

virksomheder, fordi dette er en måde, hvorpå de kan vurdere, om virksomhedens CSR-identitet er 

konsistent med det CSR-image, som de har fået af dem. Hvis dette ikke er tilfældet, kan 

virksomhederne løbende korrigere dette gennem en image-regulerende CSR-kommunikationsform 

(Tata & Prasad, 2015). 

 

4.2.6 Opsummering  
Ud fra ovenstående analyseafsnit kan det sammenfattende siges, at flertallet af Gen Z er positiv 

indstillet overfor CSR. Størstedelen af Gen Z har her en interesse for særligt medarbejderforhold, 

bæredygtighed og miljø. Denne interesse for CSR kan være et produkt af, at flere i Gen Z er 

opvokset og opdraget med forældre, der har haft et fokus på økologi, samt samfundet generelt set 

har gjort økologiske fødevarekøb til en slags norm. 

 

Derudover kan det opsummerende siges, at flere i Gen Z trækker på ”nærhedskonceptet” i forhold 

til CSR-budskaber samt vil gerne vide noget mere om, hvad CSR kan støtte med. I den forbindelse 

efterspørger Gen Z også mere information om CSR inden for andre produktkategorier end blot 

fødevarer (f.eks. smykker), da mange mener, at de er uniformerede herom. Ydermere udtrykker 

Gen Z også, at CSR kan opfattes som en merværdi i et produkt og særlig i et dyrere produkter. 

 

I forhold til Gen Zs adfærd på SNS henter størstedelen af Gen Z information om virksomheder på 

Facebook og Instagram. Flere i Gen Z er meget opmærksomme på den identitet og adfærd, som de 

har på disse platforme og viser udadtil, der medfører, at det ikke er alle i Gen Z, som ønsker at 

indgå i dialog eller engagere sig i forskellige debatter på CSN.  
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4.3 ANALYSE 2B 
Efter at have analyseret hvilke generelle adfærdstendenser Gen Z har på SNS og til CSR, har 

nærværende analysedel til hensigt at kortlægge, hvordan Gen Z opfatter PANDORAs nuværende 

CSR-opslag, og hvilken holdning de har til, at PANDORA kommunikerer omkring CSR på CSN. 

 

4.3.1 Gen Zs holdning til PANDORAs CSR-kommunikation på CSN 
For at kunne belyse Gen Zs holdning til PANDORAs nuværende CSR-kommunikation på CSN er 

Gen Z i fokusgruppeinterviewene blevet bedt om at forholde sig til i alt fire opslag fra PANDORAs 

CSN-sider på henholdsvis Facebook og Instagram. To af disse opslag har CSR som budskab, der 

kommunikeres gennem henholdsvis et videoopslag på Facebook og et billedopslag på Instagram, 

mens de sidste to opslag er mere traditionelle markedsføringsopslag med et billede af PANDORA-

smykker, som både er postet på Facebook og Instagram (jf. bilag 10). De to CSR-opslag kan 

ligeledes siges at illustrere PANDORAs fokus på people og product (jf. Kommunikationsform på 

CSN), fordi CSR-budskaberne omhandler PANDORAs medarbejdere i Thailand, og hvordan de 

håndlaver smykkerne. Analysen vil først belyse, hvilken CSR-kommunikationsstrategi PANDORA 

benytter sig af i de ovennævnte CSR-opslag for derefter at kunne analysere på, hvad Gen Z mener 

om denne CSR-kommunikationsstil. 

 

4.3.1.1 PANDORAs nuværende CSR-kommunikationsstil på CSN 
Nærværende afsnit vil først undersøge, hvilken CSR-kommunikationsstrategi, som nedenstående 

CSR-opslag fra PANDORA eksemplificerer ved at analysere på deres tekstuelle indhold. Teksten 

for CSR-videoopslaget på Facebook samt teksten for CSR-billedopslaget på Instagram er indsat 

herunder. 

Facebook (den 28.10.15) 
 
“We are very proud of the skills, care, attention and professionalism of our craftspeople. Watch this 
video to experience a regular day at PANDORA’s Production Facilities in Thailand. Learn more here: 
http://www.pandora.net/explore/pandorauniverse#/story/151028”   
 
 

 Instagram (den 28.10.15) 
 
“We are very proud of the skills, care, attention and professionalism of our craftspeople. Go to 
www.pandora.net/universe to experience a regular day at PANDORA’s Production Facilities in 
Thailand. #PANDORA #PANDORAcraftsmanship #PANDORAcharm” 
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Om det tekstmæssige indhold for omtalte CSR-opslag på henholdsvis Facebook og Instagram, 

udtaler Gen Z sig overvejende kritisk, hvilket ses i følgende citater fra alle tre fokusgrupper. 

 

”Altså teksten det kunne være ligegyldig for mig (...)” Ahmed (Fokusgruppe 1, 2016, s. 9). 

 

”(...) Det her [Facebook CSR-opslag], det virker sådan meget ... neutralt, ikke (...) Og grunden til, 

at man gør det her [poster CSR-opslag], er måske for at informere (...)” Lei (Fokusgruppe 2, 2016, 

s. 21-22). 

 

Magnus og Emma (Fokusgruppe 3, 2016, s. 20-21) er ligeledes enige om, at de ikke synes, at 

teksten er fængende, og derfor har de ikke lyst til at engagere sig ydereligere i opslaget. 

 

Ovenstående kan føres over på Morsing og Schultz’ (2006) CSR-kommunikationsstrategi, hvor 

kritikken kan forstås som en indikator for, hvad Morsing og Schultz (2006) ville betegne som en 

responsstrategi. I forhold til kommunikation af CSR med en responsstrategi, giver afsender 

(PANDORA) modtageren (forbrugerne) mulighed for at respondere på deres CSR-budskaber, som 

PANDORA i dette tilfælde muliggør med at poste deres CSR-indhold på CSN. Dog lægger 

kommunikationsformen i et opslag med en responsstrategi sjældent op til interaktion, hvorfor 

kommunikationen ender med at blive asymmetrisk med nærmest ingen respons fra modtagerne 

(Morsing & Schultz, 2006). 

 

I forlængelse heraf kan det ud fra citaterne tolkes således, at Gen Z ikke føler sig motiverede til at 

indgå i dialog. Det kan derfor indikere, at idet PANDORA anvender en responsstrategi i deres CSR-

kommunikation, ender deres CSR-opslag blot med at informere forbrugere om deres CSR-

aktiviteter, hvilket Leis udsagn underbygger. Dette perspektiv er også, hvad Capriotti (2011) i sin 

teori problematiserer, fordi det ofte sker, når virksomheder begynder at kommunikere om CSR på 

CSN. Her bliver PANDORAs CSR-opslag eksempler på, hvordan de udelukkende anvender 

platformen som endnu en informationskanal, hvor de ikke opmuntrer forbrugerne i teksten til 

interaktion og dialog omkring PANDORAs CSR-budskaber. Derfor kan det menes, at PANDORA 

ikke formår at udnytte, hvad Kaplan og Haenlein (2010) belyser som CSNs største styrke, som er at 

skabe åben dialog mellem afsender (virksomhed) og modtager (forbruger), hvilket med fordel kan 

give direkte adgang til forbrugernes synspunkter og holdninger. Idet PANDORAs CSR-opslag kan 

opfattes som asymmetriske i kommunikationen ved ikke at lægge op til dialog, kan det siges, at 
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deres nuværende CSR-kommunikationstilgang taler imod den strategi, som Kaplan og Haenlein 

(2010), Capriotti (2011) samt Morsing og Schultz (2011) anbefaler, som netop er en CSR-

kommunikationstilgang, der lægger op til interaktion og dialog med brugerne. 

 

4.3.1.2 Kriterier for engagement i CSR-opslag på CSN 
Gen Zs udtalelser om samt vurdering af PANDORAs nuværende CSR-opslag på Facebook og 

Instagram kan opstilles i en række kriterier, der har til hensigt at kortlægge, hvad der kan fange Gen 

Zs opmærksomhed samt få dem til at engagere sig i CSR-kommunikation på CSN.  

 

4.3.1.2.1 Interessant  
Idet Kaplan og Haenlein (2010) udtaler, at det netop er vigtigt, at virksomheders CSN-opslag virker 

opsigtsvækkende og skaber interesse, er det aktuelt at belyse, hvorvidt Gen Z har en interesse i 

PANDORAs CSR-opslag. 

 

”(...) Jeg ville se (...) videoen til 1'eren [CSR-video på Facebook] (...). Videoen kunne være sjov at 

se. At se hvordan de faktisk laver det (...). Den fanger lidt mere, fordi (...) der er ligesom noget 

essens i det (...) ikke, hvor det andet [markedsførings opslagene] bare er direkte advertising (...). 

Der er ... der er ikke noget (...) stof i, som (...) har noget substans (...)” Ahmed (Fokusgruppe 1, 

2016, s. 8-9)” 

 

”(...) Jeg tror egentligt ikke, at jeg ville se den [CSR-videoen] (...). Altså, ikke når det er smykker i 

hvert fald (...), men måske hvis det var noget, jeg synes var interessant, og noget jeg kunne overveje 

at købe, så ville jeg nok altså se på, (...) hvordan det blev lavet” Markus (Fokusgruppe 2, 2016, s. 

24). 

 

Selvom ovenstående udtalelser viser uenighed om, hvorvidt Gen Z finder PANDORAs CSR-opslag 

interessante eller ej, så indikerer det, at både Ahmed og Markus lægger vægt på, at indholdet skal 

relatere til deres personlige interesser. Mens Markus ikke vil se PANDORAs CSR-video, fordi han 

ikke går op i smykker, vil Ahmed gerne se den, fordi han finder det interessant at kende til 

processen bag smykkeproduktionen. Netop den personlige relevans fremstilles i Schmeltz’ (2012) 

studier som værende vigtig for forbrugere i dag. Ahmeds citat kan også forstås som, at mange i Gen 

Z ikke bryder sig om opslag, der virker for reklameagtige, fordi flere mener, at den slags reklame 

bare forsvinder i mængden af alt andet information. Endvidere kan Ahmeds citat opfattes, at opslag, 

der virker for reklameagtige, ikke har substans, og dermed kommer de til at virke overfladiske.  
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”Altså jeg tror, at jeg ville bare scrolle videre, hvis jeg så de her to [CSR-opslag på Facebook og 

Instagram]. Så tror jeg bare, at jeg ville tænke ’nårh, et eller andet pjat’ men hvis jeg så de her to 

[markedsføringsopslag på Facebook og Instagram], så ville jeg tænke ’wauw, der er nogle 

diamanter og nogle sten’ og sådan noget ikke (...). Altså ... denne her [CSR-] video, der kommer jo 

så mange videoer op på Facebook hele tiden (...)” Line (Fokusgruppe 2, 2016, s. 23). 

 

Line siger, at hun ikke vil stoppe op ved CSR-opslaget på hverken Facebook eller Instagram, fordi 

hendes interesse bliver fanget af visuelle billeder, der afspejler en personlig interesser – i dette 

tilfælde smykker med diamanter og sten (produktet). Dette kan føres over på Euromonitors (2011) 

studier, der viser, at Gen Zs opmærksomhed bliver fanget af kreative og visuelle oplevelser. I den 

forbindelse kan hendes udsagn også opfattes, at idet der bliver postet et utal af videoer på Facebook, 

kræver det endnu mere af kvaliteten og kreativiteten, før opslag skiller sig ud fra andre videoopslag 

og dermed har mulighed for at fange Gen Zs opmærksomhed. 

 

”Altså her kan jeg klikke hurtigt [på videoen]. Der kan jeg se, om det er noget spændende (…). Her 

[Instagram-opslag med link til videoen] skal jeg aktivt gå ind at kopiere det ind i Safari, og så sætte 

det ind. Det ville tage alt for lang tid (...)” Magnus (Fokusgruppe 3, 2016, s. 20). 

 

”(…) den [CSR-videoen] er lidt lang ... 2 … minutter ikke. Altså, de kunne måske godt have lavet 

den på 30 sekunder, og så tror jeg, at der var mange flere, der så den” Alice (Fokusgruppe 2, 2016, 

s. 24). 

 

Ovenstående udtalelser er eksempler på Euromonitors (2011) studier, der påviser, at tiden er kostbar 

for Gen Z, og derfor skal de kunne tilgå links, videoer mm. hurtigt, og videoer må ikke være for 

lange. Dette kan også at betyde, at CSR-opslag på CSN skal fange Gen Zs opmærksomhed 

øjeblikkeligt, hvis virksomheder skal gøre sig forhåbninger om at fastholde Gen Z i deres opslag, 

for ellers opgiver de og springer hurtigt videre til andre opslag. 

 

4.3.1.2.2 Interaktionsform 
I forhold til interaktionsniveauet i PANDORAs CSR-opslag giver mange i Gen Z udtryk for, at de 

ikke ser en direkte opfordring fra PANDORAs side, hvilket ikke giver dem et formål med at 

engagere sig yderligere i opslaget (jf. PANDORAs nuværende CSR-kommunikationsstil på CSN), 

og netop formål og grundlag for engagement er vigtigt ifølge Kaplan og Haenlein (2010). Gen Z 
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forventer ifølge Euromonitor (2011), at virksomheder på CSN lukker forbrugerne ind ved at 

kommunikere på deres niveau og være åbne overfor for interaktion, der følger deres præmisser. 

 

”Det er her Triangle Swimwear (...). Så skriver de nogle gange nogle kommentarer til deres 

billeder, ’hey vil du ikke have en gratis bikini, så skriv til den her’, og så får de en gratis bikini og 

så skal de bare lige lægge ... et billede op med den” Emma (Fokusgruppe 3, 2016, s. 4). 

 

Dette citat viser, at nogle i Gen Z gerne vil interagere med virksomheder på CSN, hvis de direkte 

opfordres til det gennem eksempelvis interessante konkurrencer eller gratis prøver. Eksemplet med 

Triangle Swimwear er noget, som giver Emma lyst til at indgå i dialog med et brand eller en 

virksomhed. Ifølge Martins og Patrício (2013) er brugere blevet mere kræsne i forhold til indholdet 

på CSN, hvilket udfordrer virksomhederne i at skabe interaktion med forbrugerne og i at fange 

deres opmærksomhed. I forlængelse heraf kan dette underbygges af Martins og Patrícios (2013) 

studier, der anbefaler, at virksomheder skaber aktiviteter, såsom konkurrencer eller lignende, der 

netop kan få brugere til at interessere sig for opslagene og dermed indgå i dialog med 

virksomheden. Dette kan relateres til, at hivet Gen Z italesætter et manglende formål i PANDORAs 

nuværende opslag (jf. PANDORAs nuværende CSR-kommunikationsstil på CSN), kan en være 

aktivitet i et af PANDORAs CSR-opslag være behjælpelig med at give Gen Z incitament for at 

engagere sig og engagement i CSR-opslaget.  

 

”Jeg tror, at det sjove er også, at så snart det er på Instagram, så er det okay at bruge hashtags. 

Og det er det ikke, når det er på Facebook (...)” Lei (Fokusgruppe 2, 2016, s. 23). 

 

Som citatet beskriver, stiller Lei sig uforstående overfor, hvorfor PANDORA bruger #hashtags på 

Facebook, når det i hendes optik ikke hører hjemme her, fordi det oprindeligt er et Instagram-

fænomen. Dette kan betyde, at nogle i Gen Z vil få den opfattelse, at PANDORA ikke forstår sig 

fuldt ud på mediet, og dette lægger de teknologisk sofistikerede brugere hurtigt mærke til. Dette er 

også en af årsagerne til, at Kaplan og Haenlein (2010) mener, at det er vigtigt at udvise respekt 

overfor de benyttede platforme. I lyset af dette kan det hævdes, at den manglende forståelse for at 

bruge mediet korrekt kan være et incitament for, hvorfor nogle i Gen Z ikke vil engagere sig i 

PANDORAs opslag.  
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4.3.1.2.3 Emotionel  
Nærværende afsnit ser nærmere på, hvilken appelform i CSR-kommunikation der bedst fanger Gen 

Zs interesse, fordi Euromonitors (2011) studier påviser, at Gen Z er fanget af indhold, som de føler 

en relation til, og det kan en emotionel appelform være med til at skabe. Thor og David fortæller:  

 

”Altså Facebook 1 [opslag med CSR-video] ville betyde mere for mig end Instagram 2 

[markedsføringsorienteret opslag]. Den rammer ikke (...). Men Facebook 1, den, den rør mig (…) 

lidt dybere, og jeg tror på, det er sådan noget, der lægger sig i underbevidstheden (...) Thor 

(Fokusgruppe 3, 2016, s. 27). 

 

”(…) Ja, jeg er også meget mere [til] (...) sådan nogle der videoer og opslag, der har følelser, altså 

hvor man sidder sådan og, ikke rørt på den måde, men altså man sidder rigtig og læser det og 

ligesom føler en stor interesse for det (…)” David (Fokusgruppe 3, 2016, s. 4). 

 

Disse udtalelser kan siges at give udtryk for, at opslag med indhold, der er rørende, appellerer til 

følelserne og dermed trækker på en emotionel appelform, er noget, der kan fange størstedelen af 

Gen Zs opmærksomhed og eksempelvis få dem til at engagere sig yderligere ved at klikke på 

videoen. Ovenstående udtalelser illustrerer ligeledes Andreu, Casado-Díaz og Mattilas (2015) teori 

om CSR-kommunikationsformer, der belyser, at det navnlig er den emotionelle appelform, der er 

relevant og interessant, når det gælder kommunikation af medarbejder-relaterede CSR-aktiviteter. 

Thors udtalelse kan underbygge, at disse rørende og følelsesprægede opslag huskes bedre og 

’lægger sig i underbevidstheden’. 

 

4.3.1.2.4 Kerneforretning 
Selvom forrige afsnit viser en tendens hos størstedelen i Gen Z til, at CSR-budskaber i form af den 

emotionelle appelform vækker deres interesse, mener Morsing (2011), at det stadig er vigtigt, at 

virksomheder binder deres CSR-budskaber op på virksomhedens kerneforretning og dermed 

produktet. 

 

”(…) Billede 2 af begge to (…) både på Facebook og på Instagram [markedsføringsorienterede 

opslag], vil jeg sige, der var sådan mest iøjnefaldende (...). Man ser mere deres smykker (…). Det 

virker meget mere (…), at det har kvalitet, end hvis man bare ser ... nogle møtrikker [refererer til et 

CSR-billede med sølvklumper] (…). At man ser selve produktet (...)” Sarah (Fokusgruppe 1, 2016, 

s. 6). 
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”Jeg synes også, at det er fint nok, at de [PANDORA] oplyser, (...) hvad der ligger bag 

virksomheden (...). Men jeg synes ikke, at det skal være det essentielle i det. (...) jeg synes stadig, at 

produktet skal være i fokus, men altså, de [PANDORA] kan sagtens også havde det, der ligger bag 

med, fordi det kan sagtens få mig til at købe det ene i stedet for det andet, hvis jeg lige præcist ved, 

at de er bedre” Line (Fokusgruppe 2, 2016, s. 29). 

 

Sarahs udtalelser kan opfattes som en tendens til, at flere i Gen Z vil have, at produktet er i fokus i 

opslagene, fordi de kan lide at se smykkernes design og kvalitet. Sarah kan her hverken fornemme 

kvaliteten eller se produktet i CSR-billedet på Instagram, der viser genanvendelige sølvklumper og 

kan give begrundelse for, hvorfor nogle i Gen Z finder de traditionelle markedsføringsorienterede 

opslag mest fængende. Lines udsagn kan angive, at det er essentielt at have produktet i fokus, men 

her giver hun udtryk for, at CSR-information omkring, hvordan produktet er lavet, sagtens kan have 

indflydelse på hendes beslutningsproces forud for produktkøb. Ud fra udsagnet kan det tolkes, at 

billeder eller videoer omkring CSR-information bør præsenteres i relation til smykkerne. Dette kan 

ligeledes relateres til J. Walter Thompsons (2015) rapport, der argumenterer for, at en af årsagerne 

til, at Gen Z følger brands på CSN, er netop deres interesse for produktet. 

4.3.1.2.5 Visualisering 
Ifølge Euromonitors (2011) rapport er det vigtigt for Gen Z, at et opslag har kreative billeder, 

videoer eller lignende, der er inspirerende og nytænkende for at vække deres interesse, hvilket 

eksemplificeres i følgende udtalelser fra Gen Z. 

 

”Jeg tror også, det er lidt mere sådan det visuelle, der fanger end sådan teksten (...). Altså jeg vil 

først se billedet, og så hvis det var sådan … [et] vildt godt billede, så ville jeg nok læse teksten. 

Hvis ikke, så ville jeg bare scrolle videre” Helene (Fokusgruppe 1, 2016, s. 9). 

 

”(...) Det første, man ser, er jo igen det skal være noget i iøjnefaldende, ikke, og det er jo billeder, 

man ser først. Og så derfra går man videre [i opslaget] (...). Så (...) billedet skal være noget, der 

tiltrækker en” Rahail (Fokusgruppe 1, 2016, s. 9). 

 

Udtalelserne ovenfor viser, at Gen Zs interesse for et opslag først og fremmest fanges af det visuelle 

indhold. Hvis dette ikke lever op til deres interesser, krav til kvalitet eller er iøjnefaldende, så når 

størstedelen af Gen Z ikke engang at læse teksten, inden de er scrollet videre til næste opslag. 
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Kaplan og Haenleins (2010) studier understøtter ligeledes disse analyseresultater, fordi de mener, at 

indhold skal være opsigtvækkende og relevant for brugerne. 

 

”For det første ligner det [CSR-opslag på Instagram] bare, at der er smidt nogle små sten 

[genanvendelige sølvklumper]. Det ser rigtig mærkeligt ud (...)” Magnus (Fokusgruppe 3, 2016, s. 

20). 

 

”(...) Jeg ville nok ikke klikke ind på den [CSR-video på Facebook], for (...) det ligner bare, at hun 

er i gang med et ..., ja, det kunne være hvad som helst [ref. til stillbilledet for videoen]” Dilber 

(Fokusgruppe 1, 2016, s. 7). 

 

Disse citater kan henvise til, at flertallet i Gen Z har høje forventninger til billed- og 

videokvaliteten, før deres opmærksomhed fanges. Især opslag på Instagram bør have en vis grad af 

æstetik eller kunstnerisk form for at passe til mediets visuelle fokus, som Euromonitors (2011) 

rapport ligeledes præsenterer som værende centralt for Gen Zs brug af Instagram. I den forbindelse 

giver Etter (2016) ligeledes udtryk for, at Facebook er en oplagt platform for CSR-kommunikation, 

fordi videoer nemt kan lægges op, og disse kan formidle CSR-budskaber på en langt mere 

håndgribelig og forståelig måde, end hvad tekst kan gøre (s. 6). 

 

4.3.1.2.6 Medievalg 
Idet Kaplan og Haenlein (2010) udtaler, at virksomheder kun bør vælge sociale medieplatforme, 

som er oplagte for dem at benytte, bør virksomheder vurdere relevansen af hvert enkelt medie i 

forhold til produktet, målgruppen og budskabet. I den forbindelse har Gen Z også en holdning til, 

hvilket indhold de mener er passende til eksempelvis Instagram. 

 

”Ja, mere sådan. Jeg ved ikke, skønheden. Det er mere det, der er på Instagram” Magnus 

(Fokusgruppe 3, 2016, s. 22). 

 

”Men det [CSR] hører sig bare ikke til Instagram, synes jeg. Instagram er kun sådan nogle 

overfladiske billeder, hvor folk skal se godt ud. Det er ikke sådan nogle rørende videoer, synes jeg” 

Emma (Fokusgruppe 3, 2016, s. 22). 

 

Instagram er altså for nogen i Gen Z et medie, der passer til æstetiske og mere overfladiske opslag, 

og derfor stiller de sig til dels uforstående overfor, at PANDORA poster CSR-opslag på denne 
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platform. Dette bliver ligeledes italesat af Etter, der netop undrer sig over, at PANDORA har valgt 

at anvende Instagram til CSR-kommunikation. 

 

“Oh Instagram. But that is also something, they might not wanna use. I think what they would use 

there is basically, if they win a prize or something and ... celebrity endorsement and ... but you don't 

want to have to ... I mean because it's [CSR] quite a dirty business” (Etter, 2016, s. 9). 

 

Etters finder det besynderligt at poste CSR-opslag på Instagram, fordi han mener, at mediet passer 

bedst til pæne billeder og historier og ikke CSR-historier, der kan være mindre glansbilledlige. 

Siden CSR-budskaber om eksempelvis bæredygtighed og miljø er svære at putte ind i et æstetisk 

billede, kan det forstås, at Etter ser mange udfordringer ved at kommunikere omkring CSR på 

Instagram. Endvidere kan det fra denne analyse angive, at grunden til, at Etter og nogle i Gen Z 

undrer sig over PANDORAs valg af CSR-kommunikation på Instagram, er, at de primært forbinder 

mediet med mere æstetiske billeder, som de ikke tror, at billeder med et CSR-budskab kan være. 

 

”Jeg synes, at de [Instagram-opslag] er sådan lidt mere art-agtige (…). Det her [Facebook-

opslag], det virker sådan meget (…) neutralt (…)” Lei (Fokusgruppe 2, 2016, s. 21-22). 

 

Dette udsagn er særligt interessant, fordi Lei mener, at selvom Facebook og Instagram begge er 

SNS-platforme, er der forskel på, hvilket indhold Gen Z finder passende at lægge på hver af disse to 

platforme. Der ses her en tendens til at flere i Gen Z, mener at de opslag, der passer til Instagram, er 

ikke nødvendigvis er de samme opslag, som de forventer at se på Facebook. Dette understøttes 

ligeledes af Etter, idet han udtaler:  

 

 ”(...) You need to use the right language and pictures to actually transport this idea of [CSR on 

Instagram]” (Etter, 2016, s. 10),  

 

Dette kan understøtte, at når virksomheder kommunikerer omkring CSR på Instagram, så skal 

sproget og billederne tilpasses mediet. Endvidere kan Leis udtalelse pege mod, at på Instagram er 

det særligt CSR-opslag med et kunstnerisk udseende, som er passende, mens CSR-opslag på 

Facebook er mere neutrale i deres billedlige udtryksform. Det kan derfor angive, hvorfor mange i 

Gen Z ikke mener alle CSR-historier passer til Instagram, men derimod at alle slags CSR-historier 

kan passes ind i et Facebook-opslag.  
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4.3.1.2.7 Troværdighed  
Ifølge Schmeltz (2012) bryder Gen Y sig ikke om, at virksomheder kommunikerer for meget eller 

for højlydt om deres CSR-aktiviteter, hvilket også bliver italesat af Gen Z. 

 

”Det kan hurtigt blive, sådan lidt sådan ’se, hvor gode vi er’ ... og de kan godt bare have valgt de 

bedste udklip (...). Det [gode medarbejderforhold] behøver jo ikke nødvendigvis at se sådan ud hver 

evig eneste dag, vel (...)” [kommentar til PANDORAs CSR-video]” Helene (Fokusgruppe 1, 2016, 

s. 11). 

 

”(...) Hvis jeg hele tiden så PANDORA spamme mig. Og det her [CSR] kan rigtig, rigtig hurtigt 

blive til spam. Med ... advertisement om, hvor gode de er (...) det er godt, men efter (...) halvtreds ... 

Facebook posts, så går jeg måske ind og blokerer deres ... Facebook posts på min startside (...)” 

Ahmed (Fokusgruppe 1, 2016, s. 22). 

 

Disse udtalelser indikerer, at en overvejende del af Gen Z mener, at PANDORA skal passe på med 

ikke at kommunikere for meget eller for utroværdigt omkring deres CSR-initiativer, fordi dette kan 

resulterer i den modsatte effekt. Individers niveau for, hvad der er for meget CSR-kommunikation, 

er en subjektiv vurdering, og her kan Ahmeds udtalelse tolkes som, at nogle i Gen Z ikke ønsker at 

modtage ret meget CSR-information på SNS. Denne svære balancegang mellem for meget eller for 

lidt CSR-kommunikation er også, hvad Morsing, Schultz og Nielsen (2008) præsenterer som ”the 

catch 22 of CSR-communication” (s. 97), der betyder, at på den ene side er forbrugere interesserede 

i mere CSR-kommunikation, men på den anden side må virksomheder heller ikke kommunikere for 

meget omkring det, så det kan blive opfattet som spam, som Ahmed udtrykker det. 

 

”(...) Nogle virksomheder vil måske ikke være fuldstændig ærlige med alle (...) deres aktiviteter, og 

hvordan de producerer deres varer (...) hvor alle lige pludselig har (...) en video på Facebook ... 

med deres bedste facilitet. Og resten af det er sådan noget (...) kinesisk børnearbejde (...). Så tror 

man, at den virksomhed tager af sine medarbejder, hvor de i virkeligheden kun tænker på deres (...) 

brand ud ad til (...)” Ahmed (Fokusgruppe 1, 2016, s. 12). 

 

Ovenstående citat giver et billede af, at mange i Gen Z finder CSR-kommunikation utroværdigt, 

hvis CSR bliver kommunikeret på en for pralende måde. Ahmeds udsagn er ligeledes et eksempel 

på, hvordan forbrugere kan være skeptiske omkring CSRs reelle forskel og samfundsbidrag, 

ligesom Davies, Lee og Ahonkhai (2012) påpeger også kan være tilfældet. I den forbindelse 
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påpeger Kaplan og Haenlein (2010), at en særlig karakteristik for SNS er, at forbrugere forventer, at 

virksomheder er ærlige og udviser respekt i deres kommunikation, og det er netop det, som kan 

opfattes, der eksemplificeres i Ahmeds udsagn. I forlængelse heraf udtaler Kaplan og Haenlein 

(2010) samt Morsing (2011), at det er vigtigt, når virksomheder kommunikerer på CSN, at de er 

opmærksomme på, at forbrugere er kritiske over for indholdet samt forventer åbenhed og 

transparens, hvilket også kommer til udtryk i ovenstående citat. 

 

4.3.2 PANDORA og CSR-kommunikation 
Efter at have analyseret på Gen Zs holdning til PANDORAs nuværende CSR-kommunikationsstil, 

er det interessant at belyse, om Gen Z overhovedet mener, at PANDORA bør kommunikere 

omkring CSR på CSN. 

 

”(...) Hvis det [CSR] er noget ..., som PANDORA skal lykkes med (...), så er det noget, de skal 

komme ud med til folket at vise. Så det ikke er os, der skal ind og researche (...) så jeg tror, det er 

noget, PANDORA skal vise folket rigtig, rigtig intensivt, og hvad skal man sige, hvis det er noget, 

de vil skabe noget værdi med” David (Fokusgruppe 3, 2016, s. 15).  

 

Flere i Gen Z mener som ovenstående citat er eksempel på, at PANDORA kan tilegne brandet og 

smykkerne en attraktiv merværdi, hvis de kommunikerer mere eksplicit omkring deres CSR. Dette 

kan ligeledes føres over på Tata og Prasads (2015) direkte CSR-kommunikationsform, hvori de 

netop udtaler, at virksomheder kan opbygge en positiv CSR-identitet, der tillægger virksomheden 

og dens produkter en attraktiv merværdi, hvis de kommunikerer omkring CSR-aktiviteter. 

 

”Jeg synes, at det er en rigtig god måde at ... reklamere på det. Altså ... på Facebook og Instagram, 

fordi det, det er der, hvor unge er mest. Og altså, man kan ikke undgå at se det, fordi det netop 

kommer frem. Og så hvis man bare kender lidt til det, så vil det måske trække ens opmærksomhed” 

Dilber (Fokusgruppe 1, 2016, s. 13). 

 

Ovenstående citat indikerer, hvordan mange i Gen Z finder Facebook og Instagram passende 

medier for PANDORAs CSR-kommunikation – specielt, fordi CSR-information i opslag kun kan 

være kort, så hvis forbrugere ønsker yderligere information, kan de gå til disse sider efterfølgende. 

Endvidere mener Dilber også, at Facebook og Instagram er ideelt til CSR-kommunikation, hvis 

PANDORA ønsker at ramme Gen Z. Dilbers holdning understøtter J. Walter Thompons (2015) 
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rapport, der siger, at CSN giver virksomheder en unik kommunikationsplatform til at nå ud til Gen 

Z og skabe relationer til dem.  

 

”(...) Jeg har lidt sådan en holdning (...), at PANDORA som virksomhed, at så længe de overholder 

lovgivningen, så synes jeg ikke, at de skal bevise over for mig, at de er bæredygtige (...). Så det er 

mere mit ansvar som forbruger (...) at det er os, der skal tage det bæredygtige valg (...) og så hvis 

jeg har lyst til at have et bæredygtigt smykke, så er det selvfølgelig rart, at de kommunikerer det ud 

på Facebook, så det har jeg det sådan set fint nok med. Men det er ikke fordi, at det imponerer mig, 

at de gør det” Emil (Fokusgruppe 2, 2016, s. 30-31). 

 

Modsat tidligere citater er Emils udsagn et udtryk for, at nogle i Gen Z blot forventer, at 

PANDORA overholder de forskellige lovkrav til CSR, og derfor vil de ikke være imponerede over 

eller interesserede i deres CSR-kommunikation. Dette er også en indikation på, at Emil også mener, 

at det er op til den enkelte forbruger at tage et bæredygtigt valg. Idet PANDORA kommunikerer 

om, at deres smykker er bæredygtige, kan det tolkes, at Emil mener, at forbrugerne på den måde 

kan blive informeret om at tage et eventuelt bæredygtigt valg.  

 

4.3.4 Opsummering 
Med udgangspunkt i analysedel 2a kan det for analysedel 2b opsummerende siges, at Gen Z finder 

PANDORAs nuværende CSR-opslag på henholdsvis Facebook og Instagram uengagerende og 

uinteressante. I den forbindelse fremhæves flere kriterier, der alle er omdrejningspunktet for, hvad 

PANDORA kan forbedre i deres kommunikation af deres CSR på CSN, hvis de vil fange Gen Zs 

opmærksomhed. Først og fremmest er Gen Z særligt opmærksomme på, at før PANDORAs CSR-

opslag kan vække deres interesse, skal indholdet være visuelt fængende og være bundet op på 

produktet. Derudover skal der være et formål med CSR-kommunikation og med at engagere sig i 

opslaget, og Gen Z tilføjer her, at særligt den emotionelle appelform i et CSR-opslag findes 

fængslende. Derudover fremhæver Gen Z, at medievalg kan være noget PANDORA skal tænke 

over, idet nogle mener, at Instagram ikke kan rumme de samme CSR-opslag som Facebook. 

Afslutningsvist fremhæves det, at på trods af mange i Gen Z synes, at det er acceptabelt, at 

PANDORA kommunikerer om CSR på Facebook og Instagram, så skal kommunikationen være 

troværdig. 
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4.4 SAMMENFATNING AF HELE ANALYSE 
Nedenstående sammenfatningsskema er lavet for at give et overblik over de væsentligste 

analyseresultater, der er fremkommet under hver analysedel; del 1, 2a og 2b. Skemaet har til hensigt 

at give et overblik over hovedresultaternes relation til hinanden på tværs på analysedel 1 og 2, 

hvorfor resultaterne er grupperet efter fire temaer. 
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	 Analysedel 1 - PANDORA Analysedel 2a og 2b - Gen Z  

Forbrugeres 
CSR-
opfattelse  

• Ser øget interesse for CSR hos 
unge 
• Forbrugerens opmærksomhed på 

økologi og grønne produkter 
giver PANDORA incitament t. 
at kommunikere om CSR 
• Forbrugeren ser CSR som et 

krav up front 
• Forbrugeren kræver viden om, 

hvad de køber sig ind i 
• Forbrugeren søger ikke aktivt på 

CSR 
• CSR giver ikke PANDORA 

mersalg 
• Pris, design, brand og 

tilgængelighed er det 
forbrugeren vægter højest 
• Forbrugeren er ikke villig til at 

betale ekstra for CSR 
• PANDORAs CSR-information 

kan give en merværdi til 
produktet 

• Flertallet er positiv indstillet overfor CSR 
• Nogle er slet ikke interesserede i CSR 
• Størstedelen har interesse for bæredygtighed, miljø 

og medarbejderforhold 
• Nogle opfatter CSR som en selvfølge 
• Nogle forventer CSR i dyrere produkter (en bonus) 
• Flere mener ikke, at der er gennemslagskraft bag et 

CSR-køb 
• Flere er opvokset og opdraget til at tænke på CSR 
• Størstedelen taler om deres CSR-adfærd ift. 

økologi og køber økologiske fødevarer 
• Flere føler ikke, at de får tilstrækkelig CSR-

information fra virksomhedernes side 

Betydning af 
CSR og CSRs 
indflydelse 

• CSR som en del af lovmæssig 
tvungenhed og PANDORAs 
Brand-DNA 
• Integrerer CSR i deres 

værdikæde og arbejdsprocesser  
• CSR er for PANDORA en stærk 

historie 
• CSR som mer-værdi i produktet 
• Selvom CSR kun interesserer 

“nogle”, er det i sig selv en 
værdi for PANDORA 

 

• Tendens til at interesse for CSR afhænger af 
indkomst og politisk overbevisning 
• Størstedelen søger IKKE specifikt på CSR forud 

for produktkøb 
• Nogle mener, at de går op i CSR i økologi, fordi de 

mærker det på egen krop 
• Flere ville overveje CSR, hvis de indirekte blev 

informeret om det 
• Nogle mener at lagret viden om CSR kan påvirke 

deres produktvalg  
• Størstedelen prioriterer pris, kvalitet, 

produktdesign og brandidentitet højest  
• Nogle vil købe flere etiske korrekte produkter i 

fremtiden (når økonomien er til det) 
• Få mener, at selv fremadrettet vil de ikke købe 

etisk korrekte produkter 
• Flere efterspørger mere CSR-information i andre 

produktkategorier end fødevarer 
• Flere overvejer CSR i beslutningsprocessen, hvis 

de besidder negativ information om et brand 
• Flere ville vælge det produkt med CSR, hvis de 

stod overfor to sammenlignelige produkter 
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	 Analysedel 1 - PANDORA Analysedel 2a og 2b - Gen Z  

CSR-
kommunika-
tion på CSN 

• CSR-budskaberne bindes op på 
kerneforretningen (smykkerne), 
da forbrugeren har størst 
interesse for produktet 

• Flere er berørt af “nærhed” i CSR-kommunikation 
• Nogle vil vide, hvad de støtter med, og hvordan de 

bidrager til det bedre 
• Flere søger en personlig relevans ift. CSR-

kommunikationen 
• Nogle mener, at indhold, der er rørende og 

følelsesladet i CSR, huskes bedre 
• Nogle ser CSR som en merværdi i luksusvarer  
• Størstedelen henter inspiration og information om 

virksomheder på sociale medier 
• Der er i blandt flere tvetydighed omkring at indgå i 

dialog på sociale medier 
• Flere er fokuseret på identitet og image ved at 

engagere sig i opslag 
• Flere finder det acceptabelt at virksomhederne 

bruger CSR-kommunikation på sociale medier 
• Nogle indgår ofte i dialog på sociale medier 
• Nogle er meget påpasselige med at indgå i dialog 
• Nogle vil gerne modtage CSR-kommunikation på 

CSN - og få vil ikke 
• Nogle mener, at CSR-kommunikation ikke må 

være alt for pralende og højlydt 
• Nogle mener, at opslag ikke må være 

reklamerende, men de skal have substans 

PANDORAs 
nuværende 
CSR-
kommunikati
on på CSN 

 
• Ønsker at udvise transparenthed 

og ærlighed i deres CSR-
kommunikation  
• CSR-dialog for at undervise og 

minimere skeptisk  
• Finder det positivt at de kan 

besvare kritiske og fordomsfulde 
spørgsmål til forbrugeren  
• Ønsker at forklare og undervise 

forbrugeren om CSR i 
smykkeindustrien  
• Vil gerne vise forbrugeren, at de 

har et stærkt etisk og 
samfundsansvarlig program 
• CSR-strategien PPP er i centrum 

for CSR-komm. 

• Størstedelen finder PANDORAs opslag 
uengagerende og uinteressante  
• Nogle mener, at PANDORA skal kommunikere ift. 

deres personlige interesser  
• Størstedelen er meget opmærksomme på visuelle 

elementer i opslagene og fremhæver mangler hos 
PANDORA 
• Størstedelen mener ikke, at PANDORA har en 

emotionel appelform, som er det de gerne vil have  
• Savner formål med et engagement i CSR-

opslagene 
• Flere mener CSR-kommunikationen skal bindes op 

på smykkerne (produktet) 
• Størstedelen mener, at det er vigtig med kreative 

billeder og videoer, da det giver inspiration og 
nytænkning 
• Nogle mener, at Facebook kan rumme alle slags 

PANDORAs CSR-historier - men det kan 
Instagram ikke 
• Flere mener, at PANDORA kan tilegne sig en 

attraktiv merværdi (produkt og brand) ved at 
kommunikere så eksplicit om CSR på CSN 
• Mange i Gen Z finder Facebook og Instagram som 

passende medier til at kommunikere om CSR til 
dem på  

Tabel 4.1: Overblik over analyseresultater 
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KAPITEL 5: DISKUSSION 
Følgende diskussion vil sammenholde analyseresultaterne fra analyseafsnit 1 og 2a og 2b med 

henblik på at belyse, hvad PANDORA får ud af at kommunikere til Gen Z og dermed vurdere, om 

PANDORA fremadrettet bør målrette deres CSR-kommunikation på CSN til Gen Z.  

 

5.1 CSR-KOMMUNIKATION OG DENS INDFLYDELSE 
Idet PANDORA italesætter en ændret forbrugeradfærd, hvor specielt den yngre generation har fået 

interesse for CSR, mener PANDORA, at de har incitament for at styrke CSR-kommunikation til 

forbrugerne. Hvorvidt forbrugerne, og herunder Gen Z, overhovedet er interesserede i CSR-

information, ses der i analysen en tvetydighed om i Gen Zs indstilling til CSR. 

 

Flertallet af Gen Z har en interesse for etisk korrekte og samfundsansvarligt producerede produkter, 

ligesom de finder fokusområder som bæredygtighed og miljø, medarbejder- og arbejdsforhold 

vigtigst inden for CSR. Hvis dette sammenlignes med den foregående forbrugergruppe, Gen Y, 

viser Gen Z at være mere interesserede i etiske og samfundsansvarlige områder samt bevidste om 

CSRs omfang. Dette ses ved, at selvom en overvejende del af Gen Y interesserer sig for 

medarbejderforhold og til en mindre grad også miljø, er dette ofte kun i et lokalt og nationalt 

perspektiv (Schmeltz, 2012). Derimod viser Gen Z, at de foruden at være interesserede i det lokale 

også i langt højere grad er globalt orienterede. Således kan der argumenteres for, at Gen Z afviger 

fra Gen Y ved et mere nuanceret og globalt mind-set i forhold til CSR.  

 

På trods af at flertallet i Gen Z er overvejende positive over CSR, er der også nogle, som er 

skeptiske og slet ikke tænker på CSR eller overvejer det forud for produktkøb, fordi det ikke 

betyder noget for dem. Her opstår der netop delte meninger og forskelligartet adfærd blandt Gen Z i 

forhold til CSRs betydning. Tvetydigheden i Gen Zs interesse for CSR ses blandt andet i, at 

størstedelen ikke søger specifikt på CSR i deres informationssøgningsproces. I den forbindelse 

forklarer Gen Z, at CSR er noget, som de går ud fra, at virksomheder har i orden, hvorfor CSR hos 

nogle ses som en selvfølge og er således ikke nødvendigt at søge på eller tænke over i hverdagen. 

 

Selvom et flertal af Gen Z udtaler en interesse for CSR, prioriterer størstedelen alligevel pris, 

kvalitet, produktdesign og brand image højest, når det kommer til selve produktvalget. Denne 

divergerende indstilling til CSR kan ligeledes siges at afspejle forbrugerne generelt set, for selvom 

mange forbrugere giver udtryk for, at de gerne vil købe etisk korrekt, når de bliver adspurgt, ses det 
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også, at flere ender med at vælge det billigste produkt, når de endelig står i butikkerne. Dette kan 

således være et udtryk for, at forbrugere er opmærksomme på, at den ”korrekte” købsadfærd vil 

være at gå efter etiske og samfundsansvarlige produkter. Men når alt kommer til alt, og forbrugeren 

står i købssituationen, så vælger de alligevel efter pris, kvalitet og design. Det interessante er her, at 

på trods af Gen Z viser tegn på ovenstående, påpeger flere i Gen Z alligevel, at skulle de stå i en 

købssituation med to sammenlignelige produkter – ville de vælge produktet med en CSR-profil. I 

den situation kan CSR i så fald gå hen og blive et vigtigt brand-karakteristika for PANDORA. 

 

Selvom PANDORA ser en generelt øget interesse for CSR i samfundet, tror de ikke på, at 

forbrugere er interesserede i at betale ekstra for et smykke, der er etisk korrekt produceret. På 

baggrund af dette mener PANDORA heller ikke, at CSR-kommunikation til forbrugerne kan 

generere et mersalg. Dog mener PANDORA, at de kan opnå en merværdi i at interagere med 

forbrugere på CSN, fordi de i denne dialog har mulighed for at minimere skepsis over for 

smykkeproduktionen ved at forklare og besvare spørgsmål samt undervise forbrugerne om deres 

etisk korrekte smykkeproduktion. Denne værdi i CSR-kommunikation ses ligeledes fra Gen Zs side, 

fordi nogle af dem efterspørger mere information om etik og samfundsansvar i flere forskellige 

produktkategorier, såsom smykker.  

 

I den forbindelse kan der dog argumenteres for, at graden af forbrugers forventninger til 

virksomheders niveau for CSR-kommunikation, kan være påvirket af forskellige demografiske 

faktorer, såsom uddannelse, indkomstniveau og politiske overbevisning, eftersom det netop ikke er 

alle forbrugere, der nødvendigvis vil interessere sig lige meget for CSR. Dog er det interessante til 

stadighed, at flere i Gen Z udtaler, at de netop ser CSR som en merværdi i produkter som 

PANDORA-smykker, idet de betragter dem som dyrere og i bedre kvalitet, hvilket taler for, at 

PANDORA gennem CSR-kommunikation kan tillægge brandet og deres smykker en attraktiv 

merværdi, der også stemmer overens med Gen Zs forventninger til et sådant brand. 

 

Flere i Gen Z udtaler, at hvis de modtager negativ eller positiv CSR-information omkring et brand 

eller et produkt uden selv at opsøge det, kan det have en indflydelse på deres beslutningsproces. Det 

betyder, at nogle i Gen Z alligevel kan tillægge CSR en vis indflydelse i beslutningsprocessen, samt 

de faktisk er interesserede i CSR-information, på trods af de ikke selv vil aktivt søge på det. Selvom 

mange i Gen Z udtaler ovenstående, kan det ikke siges, hvor meget CSR information Gen Z vil 

støde på og rent faktisk lagre i hukommelsen, ligesom det heller ikke er muligt at sige, om Gen Z 

vil komme i en købssituation, hvor de finder et produkts pris, kvalitet, design og brand ens, således 
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CSR har mulighed for at få en indflydelse. Ligeledes kan PANDORA også siges at opnå værdi 

gennem CSR-kommunikation, fordi viden om CSR i PANDORA-smykker kan lagre sig i Gen Zs 

hukommelse og blive taget i betragtning på et senere tidspunkt, hvis muligheden byder sig.  

 

På trods af at nogle i Gen Z ikke tænker på CSR, søger aktivt på det eller overvejer CSR forud for 

produktkøb, er der modsatrettet et flertal af Gen Z, der allerede har en interesse i etik og 

samfundsansvar. Dette er interessant, idet Gen Z i en meget ung alder allerede har opbygget viden 

og bevidsthed om CSR, og således kan de gøre PANDORAs CSR-kommunikation værdifuld 

fremadrettet. Dette er også essentielt for PANDORA, fordi flere i Gen Z ser CSR som en merværdi 

i dyre produkter, ligesom der er nogle, der tillægger CSR-information en vis værdi i forbindelse 

med beslutningsprocessen. Grundet disse overvejende positive tendenser kan der argumenteres for, 

at PANDORA kan opnå værdi i at målrette sin CSR-kommunikation til Gen Z. 

 

5.2 CSR NU OG FREMADRETTET 
I kraft af ovenstående diskussion er det relevant i det følgende at diskutere, hvorfra flertallet i Gen 

Z har denne interesse for CSR, og hvad de reelt associerer med CSR. I den forbindelse ser 

PANDORA en generelt øget interesse for CSR, som specielt kommer til udtryk i fødevare-, 

hudpleje- og tøjindustrien, hvor forbrugere efterspørger flere økologiske og grønne produkter. 

Mange i Gen Z udtaler ligeledes, hvordan økologiske fødevarer optager deres opmærksomhed og er 

en produktkategori, hvori en overvejende del også udtaler, at de køber etisk korrekt. Således kan det 

siges, at selvom størstedelen af Gen Z ikke prioriterer CSR højt i beslutningsprocessen, er de 

alligevel meget bevidste om etik og samfundsansvarlighed inden for fødevarekøb. Selvom 

Schmeltz’ (2012) undersøgelser påviser, at Gen Y interesserer sig for etik og samfundsansvar samt 

forventer, at virksomheder arbejder med CSR, så italesætter Gen Y også, at de ikke lægger mærke 

til det i hverdagen, hvorimod størstedelen af Gen Z i høj grad tillægger dette værdi gennem deres 

økologiske fokus, hvorfor der ses en overordnet større interesse for CSR hos Gen Z end hos Gen Y. 

 

I forlængelse heraf kan der argumenteres for, at det økologiske fokus kan være et resultat af, at 

mange i Gen Z er opvokset med økologi som en naturlig del af deres hverdag, fordi det har været et 

fokus hos forældrene. Interessen kan også stamme fra en bred mængde information fra medier og 

samfund samt et stort udbud af økologiske produkter i butikkerne, som nærmest har gjort 

økologiske fødevarekøb til en samfundsnorm. Hos mange forbrugere kommer CSR således til 

udtryk som et bevidst fravalg af uetiske produkter inden for få udvalgte produktkategorier og 
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dermed ikke en decideret etisk livsstil. Det kan betyde, at nogle af disse forbrugere ikke ser CSR 

som vigtigt inden for smykkekategorien, fordi CSR indenfor smykkeindustrien endnu ikke opfattes 

som en samfundsform, som er tilfældet med fødevareindustrien.   

 

I den forbindelse italesætter nogle af Gen Z, at det økologiske fokus også skyldes, at de med 

fødevarer direkte kan mærke forskellen gennem deres helbred, og dette kan ikke fornemmes på 

samme måde med etisk korrekt producerede smykker, hvorfor Gen Zs interesse for økologiske 

fødevarer ikke nødvendigvis kan overføres til en interesse for CSR i smykker. I tråd med denne 

pointe skiller mange i Gen Z til en mindre grad ud fra Gen Y, idet Schmeltz’ (2012) undersøgelser 

viser, at Gen Y er overvejende narcissistiske i deres forbrugeradfærd med et primært fokus på, 

hvordan deres behov kan blive dækket, inden de tænker på andre. I et økologisk perspektiv viser 

Gen Z også tendens til, at CSR er overvejende vigtigt, når de kan mærke og fornemme, hvilken 

forskel deres etisk korrekte køb gør for deres sundhed. Dog er Gen Z ikke nær så selvcentrerede, 

som Gen Y påvises at være, idet Gen Z også viser interesse for eksempelvis medarbejderforhold i 

Thailand, som kan siges ikke at kunne mærkes på egen krop og sundhed.  

 

Omvendt kan der også argumenteres for, at siden økologi kan siges at have fået status som en vis 

samfundsnorm gennem et højt informationsniveau og et bredt udvalg af økologiske fødevarer, kan 

der være mulighed for, at det fremadrettet kan gøre sig gældende for smykkekategorien. Dette 

kræver dog, at der for fremtiden, gennem eksempelvis medier og den politiske agenda, bliver 

kommunikeret i langt højere grad om vigtigheden i at tænke CSR ind i produktkategorier såsom 

smykker. Endvidere kan det siges, at denne udvikling også kræver et større udbud af CSR-smykker, 

der, ligesom set ved økologiske fødevarer, kan have en positiv indflydelse på forbrugers intentioner 

om at købe etisk korrekt producerede smykker. I den forbindelse kan PANDORA gennem eksplicit 

CSR-kommunikation til forbrugerne bidrage til en selvforstærkende effekt samtidig med at være en 

frontløber indenfor industrien, fordi de kan være med til at belære forbrugerne om etik i 

smykkebranchen, således forbrugerne forstår, hvilken reel forskel det gør at købe etisk korrekt 

producerede smykker. 

 

Ovenstående understøttes af, at nogle i Gen Z ikke synes, at de har nok viden om etisk korrekt 

adfærd uden for fødevarekategorien, i eksempelvis smykkekategorien, hvorfor nogle i Gen Z 

mener, at det vil være en fordel, hvis virksomheder kommunikerer mere om deres CSR-initiativer. I 

den forbindelse udtaler PANDORA, at det i højere grad er blevet vigtigere for unge forbrugere at 

vide, hvad produkter indeholder, og hvad de køber sig ind i. Denne pointe, sammenholdt med Gen 
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Zs øgede interesse for CSR-information, tyder på at unge forbrugere er begyndt at tænke mere over 

en etisk korrekt adfærd på flere områder. I forlængelse heraf giver flere i Gen Z netop udtryk for, at 

selvom de ikke føler, at de på nuværende tidspunkt har økonomien til at kunne vælge etisk korrekt 

producerede produkter uden for fødevarekategorien, har nogle i Gen Z intentioner om at købe flere 

af disse, når de bliver ældre og får økonomien til det. Dette understreger, at Gen Z er et relevant 

forbrugersegment for PANDORA at fokusere på, fordi flere, på trods af deres unge alder, allerede 

på nuværende tidspunkt har intentioner om at blive mere CSR-bevidste forbrugere, hvilket i 

særdeleshed er interessant, når de er den næstkommende købestærke forbrugergruppe for 

PANDORA. 

 

Mange i Gen Z eksemplificerer deres interesse for CSR gennem økologiske fødevarer, som af nogle 

begrundes ved, at de kan mærke forskellen på egen krop. Selvom denne fornemmelse ikke på 

samme måde kan føres over på et køb af etisk korrekt producerede smykker, kan PANDORA 

gennem CSR-kommunikation belære forbrugerne om, hvilken forskel et sådant køb gør. Dette 

understøttes ligeledes af, at nogle af Gen Z efterspørger mere CSR-information fra virksomhedernes 

side samt ønsker at købe flere etisk korrekte produkter i fremtiden. Derfor kan ovenstående 

diskussion i sidste ende påvise, at PANDORA kan opnå værdi i at kommunikere om deres CSR-

initiativer til Gen Z, fordi der ses en overvejende positiv CSR-adfærd blandt Gen Z både nu og 

fremadrettet. 
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KAPITEL 6: KONKLUSION  
Grundet afhandlingens socialkonstruktivistiske ståsted kan analyseresultaterne ikke betragtes som 

endegyldige sandheder, fordi disse er baseret på en social konstruktion af virkeligheden mellem os 

som forskere og de empiriske data. På baggrund af den valgte metodik kan afhandlingens 

analyseresultater heller ikke påvise en generel adfærd for Gen Z i Danmark, men grundet et fokus 

på Storkøbenhavn kan afhandlingens konklusioner vise en række tendenser for unge i alderen 17-19 

år i Storkøbenhavn. Inden for denne ramme påviser afhandlingens analyseresultater forskellige 

adfærdstræk og karakteristika for Gen Z, som kan indikere, hvordan de gerne vil kommunikeres til 

på CSN, før Gen Z får interesse for samt motiveres til at engagere sig i PANDORAs CSR-opslag.  

 

Denne afhandling har med udgangspunkt i et single casestudie undersøgt følgende 

problemformulering: hvordan kan PANDORA anvende Facebook og Instagram til at kommunikere 

om deres CSR-initiativer til Generation Z’? På baggrund af denne har afhandlingen afsøgt, hvordan 

CSR er implementeret i PANDORA, hvordan dette ligger til grund for deres CSR-kommunikation 

til forbrugerne på CSN, samt hvordan de opfatter forbrugernes adfærd i forhold til CSR. I 

forlængelse heraf har afhandlingen belyst, hvordan Gen Z forholder sig til CSR, i hvilken grad CSR 

har en indflydelse på deres købsproces, samt hvilken brugeradfærd Gen Z har på SNS, og hvordan 

dette afspejles i deres holdning til PANDORAs nuværende CSR-opslag på CSN.  

 

Afhandlingen kan på baggrund af diskussionen konkludere, at Gen Z har en overvejende positiv 

CSR-adfærd samtidig med, at de på nogle få, men væsentlige områder skiller sig ud fra Gen Y. 

Dette ses blandt andet ved et større globaliseret CSR-syn samt en større CSR-engagement, som kan 

påvise, at der er værdi i, at PANDORA målretter deres CSR-kommunikation til Gen Z. 

 

Afhandlingens analyse kan først og fremmest konkludere, at der blandt Gen Z både er de, der ofte 

indgår i dialog på CSN, samt de, der sjældent kommenterer eller engagerer sig i CSN-opslag. Ens 

for begge adfærdstyper er, at flere i Gen Z går meget op i, hvilke signaler de sender ved at involvere 

sig i opslag, hvorfor PANDORA bør være særligt opmærksomme på, hvilke CSR-budskaber og 

kommunikative elementer i et CSN-opslag, der kan fange Gen Zs interesse og kan få dem til at 

engagere sig. Dette er essentielt, fordi afhandlingen ligeledes konkluderer, at det er gennem en 

virtuel CSR-dialog, hvorpå PANDORA kan opnå størst udbytte af deres CSR-kommunikation. 
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I forlængelse heraf kan det konkluderes, at før Gen Z overhovedet beslutter sig for at engagere sig i 

et CSR-opslag på CSN, gælder det for PANDORA om at rette fokus på det visuelle i deres CSR-

opslag. Analysen peger på, at især kreative, inspirerende og opsigtsvækkende billeder og videoer er 

centrale virkemidler, som flertallet af Gen Z finder essentielle for, at deres opmærksomhed bliver 

fanget, og de derefter overhovedet vil læse teksten i et opslag. Gen Z påpeger her, at dette er en 

mangel i nogle af PANDORAs CSR-opslag, hvor de kun i begrænset omfang udnytter potentialet i 

disse visuelle virkemidler. Endvidere kan det konkluderes, at nogle i Gen Z mener, at mens de fleste 

CSR-historier kan postes på Facebook, er det ikke alle CSR-historier, der er passende til Instagram 

grundet mediets æstetiske og visuelle fokus. Mere konkret kan det konkluderes, at PANDORA bør 

være opmærksomme på, at Facebook er et medie til de CSR-opslag, der indeholder overvejende 

autentiske billeder, hvorimod CSR-opslag på Instagram bør have en mere kunstnerisk og æstetisk 

form for at fange Gen Zs interesse. 

 

I forhold til selve teksten i et CSR-opslag kan det konkluderes, at nogle i Gen Z er opmærksomme 

på, om opslag indikerer et formål med at engagere sig. Det betyder, at PANDORA i deres CSR-

opslag bør lægge direkte op til involvering, eksempelvis gennem konkurrencer eller spørgsmål, som 

kan give Gen Z mening med og motivation til at engagere sig yderligere i PANDORAs CSN-

opslag. 

 

Ydermere kan afhandlingen konkludere, at flere Gen Z i højere grad foretrækker CSR-indhold, der 

appellerer til følelser, fordi disse opslag har tendens til at fange deres interesse og dermed blive 

husket bedre, hvorfor PANDORA også bør have dette for øje i deres CSR-opslag.  

 

Flere i Gen Z italesætter også en interesse for nærhed i CSR-opslag, hvorfor det kan konkluderes, at 

Gen Z er særligt optagede af medarbejder- og arbejdsforhold, hvad angår CSR-fokusområder, 

hvilket refererer til people i PANDORAs PPP-strategi for CSR-kommunikation. Disse historier har 

lettere ved at illustrere en fornemmelse af sociale og psykologiske relationer, og Gen Z kan på den 

måde relatere til CSR-budskabet. Således kan det konkluderes, at PANDORAs CSR-opslag bør 

lægge mere vægt på at kommunikere om de historier, der omhandler deres medarbejdere i 

eksempelvis Thailand, fordi dette kan fange Gen Zs opmærksomhed, hvilket også underbygges af 

den omtalte følelsesladede appelform. 

 

Endvidere kan afhandlingen konkludere, at nogle Gen Z ønsker, at PANDORAs CSR-budskaber 

matcher en personlig interesse i enten produktet eller CSR-historien. For flere er det PANDORAs 
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kerneforretning, det vil sige smykkerne, som de finder mest relevant i en CSR-sammenhæng. For 

andre er det produktionen og processen bag smykkerne, der fanger deres interesse, hvorfor 

PANDORAs product i PPP-strategien også er central for dem at få frem i CSR-opslag.  

 

På baggrund af ovenstående kommunikative elementer samt rammer for CSR-budskaber kan det 

konkluderes, at PANDORA bør trække på forskellige visuelle og tekstmæssige elementer i varieret 

grad i deres CSR-kommunikation på CSN for at fange Gen Zs opmærksomhed og engagere dem i 

deres CSR-opslag. 
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KAPITEL 7: PERSPEKTIVERING  
Under afhandlingsprocessen er vi blevet opmærksomme på en række interessevækkende 

perspektiver, der kan være relevante at arbejde med i videre forskning. Da afhandlingen har været 

begrænset af omfang og tid, har det ikke været muligt at undersøge disse i nærværende afhandling, 

og derfor ønsker vi at belyse dem i følgende afsnit. 

 

Grundet den valgte afgrænsning har afhandlingen udelukkende rekrutteret respondenter fra det 

danske marked, herunder Storkøbenhavn, hvorfor det kunne være relevant at sammenholde disse 

resultater med andre markeder. Som en global virksomhed er PANDORAs Facebook- og 

Instagram-sider internationale, og dermed når de ud til mange forskellige forbrugere med 

forskellige kulturer og forbrugeradfærd. Derfor kan det i den forbindelse være spændende at 

sammenholde afhandlingens analyseresultater med studier fra udvalgte udenlandske markeder for 

så at kunne sammenligne Gen Zs forbrugeradfærd på tværs af kulturer.  

 

På baggrund af dette kan der opnås en bredere kulturel og geografisk differentiering, hvor det kan 

være relevant at undersøge, hvordan forbrugere med forskelligartede baggrunde, kulturer og adfærd 

italesætter CSR, samt hvordan de mener, at CSR skal kommunikeres på CSN. Ved et sådant studie 

kan det være centralt at belyse, hvordan PANDORAs CSR-kommunikation kan tage sig ud på deres 

globale CSN-sider på baggrund af forskelligartede perspektiver fra Gen Z.   

 

I forlængelse af ovenstående kan det være spændende med en anden metodisk tilgang, end hvad 

nærværende afhandling har haft. Dette kan eksempelvis foregå ved et netnografisk studie, der er en 

onlineform af et etnografisk studie. Denne metode kan netop tilføre studiet et globalt perspektiv, da 

denne observationsform kan gå på tværs af kultur- og landegrænser, hvilket er oplagt, når 

PANDORAs Facebook- og Instagram-sider er internationale.  

 

Foruden at kunne belyse et globalt perspektiv med denne metodiske tilgang, kan det også give 

afhandlingen en mere ærlig og en førstehåndsvurdering af forbrugers interaktion med PANDORAs 

nuværende CSR-opslag. Styrken ved denne metode kan dermed være, at studiet kan observere reel 

brugerinteraktion i forhold til PANDORAs CSR-kommunikation samt belyse, hvorvidt PANDORA 

interagerer og indgår i dialog med forbrugerne, og hvilken respons dette medfører.  
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