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Abstract 

Titel: Tillsammans för naturen – En multimodal kritisk diskursanalys av Fjällrävens vår- och 

sommarkatalog från 2019. 

Författare: Hanna Attåsen 

Handledare: Linus Andersson 

Examinator: Ebba Sundin 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp]  

Termin: HT19 

Antal ord: 12 589  

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att studera vilka 

föreställningar som speglas i Fjällrävens produktkatalog och vilka diskurser samt myter som 

används i kommunikationen av dessa. Således är studiens syfte att skapa en ökad förståelse 

inom strategisk hållbarhetskommunikation. Studien har två övergripande frågeställningar: 

  

● Vilka beskrivningar om hållbarhet kommer till uttryck i Fjällrävens produktkatalog? 

● Hur kan dessa beskrivningar förstås utifrån Roland Barthes mytbegrepp?  

Metod och material: Studien tar avstamp i en multimodal kritisk diskursanalys som är 

genomförd på företaget Fjällrävens produktkatalog för vår/sommar 2019. Materialet består av 

artiklar relaterade till hållbar utveckling med tillhörande bilder.  

 

Huvudresultat: Studiens resultat visar på att de analyserade texterna och bilderna förstärker 

myten om att människan är ett med naturen samtidigt som bilderna visar på en oproblematisk 

natur. Detta stärker komplexiteten som finns kring hållbarhetsbegreppet trots att företaget 

visar på en tendens att vilja öppna en dialog med sina konsumenter om hur man ska hantera 

vissa hållbarhetsfrågor. Resultaten indikerar även på en överrepresentation av den 

miljömässiga dimensionen som är en av tre dimensioner inom hållbar utveckling. 

 

 

Nyckelord: csr, hållbarhet, multimodal kritisk diskursanalys, myter, strategisk 

hållbarhetskommunikation  

 



 

 

Sammanfattning 

 

 

Denna kandidatuppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap ämnar undersöka 

företagets Fjällrävens strategiska hållbarhetskommunikation med en utgångspunkt i Roland 

Barthes mytbegrepp. Studien har en kvalitativ ansats och utgår från en multimodal kritisk 

diskursanalys för att ge möjligheten att analysera materialet i både text och bild. 

Problematiseringen grundar sig i medielandskapets synlighet och den komplexitet som 

hållbarhetsfrågan präglas av, vilket också ger anledning till att fältet bör studeras. Genom att 

studera fyra artiklar med tillhörande bilder från företagets vår- och sommarkatalog från 2019, 

visade resultaten beskrivningar som berör människans förhållande med naturen vilka 

förstärker de redan existerande myterna. 
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1. Inledning 

Flera aspekter inom hållbarhet är mer aktuella nu än någonsin. Allt mer utrymme har getts till 

de ämnen som omfattas av hållbar utveckling och klimathotet är idag påtaglig i flera debatter 

och medier, vilket har gjort att miljöfrågan är en naturlig komponent i människors vardag och 

som engagerar många. I rapporten Sustainable Brand Index (2018) återfinns en sammanställd 

lista över de företag och varumärken som uppfattas vara mest hållbara i Sverige. 

Organisationen Fjällräven placerades på plats nummer 11 på listan. 

”Fjällräven is the industry leader in Clothes & Beauty” (Sustainable Brand Index 

2018:18).  

Utifrån citatet blir det tydligt att organisationen är ledande inom kläd- och skönhetsindustrin i 

relation till hållbarhet, men hur kommer det sig att Fjällräven tilldelas en sådan hög 

placering?  

Rapporten definierar hållbar utveckling utifrån två faktorer, där den första utgår från de tio 

principer som ingår i Global Compact och som framtagits av FN. Den andra utgår från 

externa definitioner, alltså hur konsumenter uppfattar företag ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Rapporten är baserad på både kvantitativa och kvalitativa intervjuer med 16 600 svenska 

respondenter (Sustainable Brand Index 2018:25, 51). Rapportens utgångspunkt är att 

uppmuntra fler företag att engagera sig och externt kommunicera hållbarhet, men bygger till 

stor del som sagt på konsumenters uppfattning av hur ett hållbart företag är och bör vara. 

En märkbar förändring har skett i medielandskapet, där konsumenter inte längre är passiva 

utan även deltagare som förväntar sig att få insyn i de olika processerna som sker hos en 

organisation (Uzunoğlu, Türkel & Akyar 2017:989). Utvecklingen av kommunikationsmedier 

har möjliggjort att man inte längre är bunden till tid eller rum för spridningen och 

mottagandet av information, vilket även har frambringat en ny form av synlighet hos 

samhällsaktörer. Utvecklingen har även skapat en ny form av synlighet som präglas av 

mediers egenskaper att framföra budskap samt av organisatoriska intressen (Thompson 

2005:35–36). Samhällsaktörer kan med fördel använda medier för att kommunicera 

symboliska värden som skapar förhållanden mellan aktörer och individer (Thompson 

2005:48) Den medierade synligheten har även skapat möjlighet för individer att sprida 

information och forma en bild av en organisation som de själva inte vill associeras med och 
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kan arbeta mot dem istället för med dem (Thompson 2005:38). Därmed har företag, under de 

senaste åren, förstått vikten av att låta sina intressenter och konsumenter få vara delaktiga i 

företaget på ett djupare plan än tidigare, då det gynnar ryktet samt skapar förtjänstfulla och 

långvariga relationer mellan de två aktörerna (Cornelissen 2017:75). 

Utvecklingen av kommunikationsmedier har på så sätt skapat en ny transparens där 

konsumenter och intressenter har möjligheten att ställa allt mer krav på företag när det 

kommer till hållbarhet. För att möta dessa krav har flera företag börjat att redovisa sina 

arbeten gällande hållbarhet med hjälp av Corporate Social Responsibility (CSR), vilket 

används av företag för att beskriva sig själva som hållbara i miljömässiga, sociala och 

ekonomiska situationer. Kommunikationen av dessa skapar symboliska värden hos 

mottagaren, på samma sätt som det även skapar trovärdighet för företagen (Cox & Pezzullo 

2016:17).  

1.1 Problemformulering 

De nya medierna och den medföljande synligheten har underlättat för kommunikationen 

mellan aktörer, där det följaktligen har blivit enklare att skapa relationer genom symboliska 

värden. Utifrån detta blir det intressant hur företag definierar hållbarhet i sin kommunikation 

och det skapar relevans att undersöka och analysera vilka symboliska värden det är som gör 

att konsumenter uppfattar detta företaget som hållbart. På liknande sätt blir det av intresse att 

veta hur företaget, genom kommunikationens och språkets medverkan, kan konstruera och 

reproducera människors föreställningar om en hållbar livsstil. Kommunikationen av 

hållbarhet har möjligheten att bredda mottagarens världsbild genom att informera och 

kommunicera de olika definitionerna som finns av begreppet hållbarhet, vilket i bästa fall 

uppmuntrar till delaktighet (Servaes 2013:5–6). Kommunikationen kan också visa en ensidig 

bild om vad hållbarhet faktiskt innebär. Därför är företags hållbarhetskommunikation av 

betydelse att undersöka, då framställningen genom språket bidrar till att konstruera 

människors föreställningar (Bergström & Boréus 2012:354). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera vilka föreställningar som speglas i Fjällrävens 

produktkatalog och vilka diskurser samt myter som används i kommunikationen av dessa. På 

så sätt är förhoppningen att kunna bidra med mer kunskap inom strategisk 
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hållbarhetskommunikation. Utifrån föregående delar har följande frågeställningar utformats 

för denna studie: 

  

● Vilka beskrivningar om hållbarhet kommer till uttryck i Fjällrävens produktkatalog? 

● Hur kan dessa beskrivningar förstås utifrån Roland Barthes mytbegrepp?  
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2. Bakgrund 

Följande kapitel avser att förklara på vilket sätt hållbarhetsbegreppet är ett komplicerat 

begrepp. Kapitlet ämnar även att ge en överblick kring vilka aspekter som har kommit att till 

viss del forma hur man kan se på hållbar utveckling idag. Redovisningen av nedanstående 

nedslag är väsentlig för att kunna svara på studiens frågeställning, genom att ställa studiens 

material i relation till några av de alla perspektiv som existerar och som även är 

internationella. Studien kan inte inbegripa alla aspekter som finns kring hållbar utveckling, 

men kapitlet ämnar redovisa för de som har störst spridning när man tänker i termer inom 

hållbar utveckling. Dessutom introduceras även det företag som studiens material utgår ifrån. 

 

2.1 Svårdefinierat begrepp 

Definitionerna kring hållbar utveckling är breda och rymmer flera olika tolkningsmöjligheter, 

vilket innebär att de som arbetar med hållbar utveckling får arbeta fram egna strategier och 

modeller (Servaes 2013:5–6). Det som är entydigt i hållbarhetsbegreppet är att det behandlar 

de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna. Dessa är sammanlänkade och 

påverkar varandra, även om man gärna skiljer på dessa (Världskommissionen för miljö och 

utveckling 1988:52–53). Däremot menar Sandstedt att innebörden hos dessa dimensioner inte 

är givna, vilket innebär att begreppets mångtydighet är ett faktum (Sandstedt 2004:76).  

 

2.1.1 Brundtlandrapporten 

En av de många definitionerna kring hållbar utveckling kommer från den så kallade 

Brundtlandrapporten, även känd som “Vår gemensamma framtid” skriven av 

Världskommissionen för miljö och utveckling (1988). Hållbarhet är ett mångtydigt begrepp 

som kan ha skillnader i sin betydelse beroende på i vilka kontexter det talas om det, men 

rapporten beskriver hur hållbar utveckling ska ta hänsyn till ”/…/ dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 

(Världskommissionen för miljö och utveckling 1988:22) och hur hållbar utveckling ämnar 

”/…/ att skapa harmoni mellan människorna inbördes och mellan människorna och 

naturen.” (Världskommissionen för miljö och utveckling 1988:80).  

 

2.1.2 Global Compact 

Under det ekonomiska världsforumet 1999 startade FN initiativet Global Compact som ska 

uppmuntra företag och organisationer att arbeta med samhällsansvar, även kallat Corporate 
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Social Responsibility (CSR). Global Compact grundar sig i 10 principer och är indelade i 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt antikorruption. Förhoppningen är att dessa 

principer ska skapa ett samarbete mellan aktörer på olika nivåer och därmed driva 

utvecklingen framåt inom de fält som principerna hänvisar till. FN, genom dessa principer, 

uppmuntrar företag och organisationer att engagera sig i att ta ett globalt ansvar och har även 

en förhoppning att de ska medverka i ändamål som främst bidrar till en global utveckling 

men också FN:s millenniemål. Initiativet är ett frivilligt engagemang som består av nära 10 

000 företag i olika delar av världen, där dessa åtar sig att göra de 10 principerna till en del av 

företagsstrategin, tala om initiativet på offentliga arenor samt inkludera hur företaget arbetar 

på de olika områdena och presentera detta i sin årsrapportering (Svenska FN-förbundet 2019; 

Karlsson Andrews & Dyal Silfverbrand 2016). 

 

2.1.3 Agenda 2030 

Den senaste omtalade definitionen om hållbar utveckling bildades den 25:e september 2015, 

där 17 hållbarhetsmål presenterades under FN:s toppmöte med tanken om att dessa skulle 

ersätta de tidigare globala hållbarhetsmålen, så kallade millenniemålen. De nya målen är 

indelade i 169 delmål, men ska alla ha någon form av koppling till den hållbara utvecklingens 

tre dimensioner - det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga (Svenska FN-förbundet 

2019). Kort sagt innefattar den ekonomiska dimensionen att man vill se en ekonomisk 

utveckling som inte ger negativa effekter på varken den sociala eller den miljömässiga 

dimensionen. Den sociala dimensionen inbegriper hur man ska sträva efter att tillgodose de 

grundläggande mänskliga rättigheterna, men även ta hänsyn till rättvisa och arbetsvillkor. 

Den miljömässiga innefattar hur man ska ta tillvara på de begränsade naturresurserna på lång 

sikt.  

 

Mål 12 i agendan handlar bland annat om väsentligheten om att informera människor och 

forma en bild av hur man kan skapa en hållbar livsstil. Samtidigt uppmuntras även företag att 

rapportera om hållbarhetsinformation (Världskoll 2017). Mål 13 berör frågan om ansvaret att 

motverka människans påverkan på miljön och de negativa effekterna som detta har gett 

naturen. Då målen som tidigare nämnts relaterar till de tre dimensionerna utifrån en eller flera 

aspekter så är mål 8 snarlikt men behandlar också en organisations ekonomiska tillväxt och 

hur lokala produkter ska vara gynnsamma. En ekonomisk tillväxt innebär också att 
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produktionen ökar som i sin tur bidrar till en negativ effekt på miljön. Mål 8 vill alltså bryta 

detta sambandet (Världskoll 2017). 

 

 

Figur 1: Globala målen i Agenda 2030 (UNDP 2015). 

 

2.2 Fjällräven 

Företaget Fjällräven startades av Åke Nordin år 1960 i Örnsköldsvik med en föregångare till 

ryggsäcken ”Kånken” som första produkt. Företagets första årtionden bestod främst av 

utveckling av produkter för friluftsliv men produkterna, inte minst ”Kånken”, kom till att 

användas av fler än enbart friluftsfantaster. ”Kånken” blev på så sätt ikonisk för varumärket. 

Under 80- och 90-talet expanderade företaget genom att till en början öppna i andra länder 

inom Skandinavien för att sedan utöka företaget till andra delar av Europa (Fjällräven u.å.). 

Försäljningen av Fjällrävens produkter sker i dagsläget i flera länder där Österrike, Kanada, 

USA, Australien och Kina är några av dem. Fjällräven ingår i Fenix Outdoor International 

AG tillsammans med andra företag som också säljer produkter för friluftsliv, såsom 

Naturkompaniet men även det tyska företaget Hanwag (Fenix Outdoor International AG 

2016). 
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3. Tidigare forskning 

Tillskillnad från föregående kapitel som ämnade att redogöra för de aspekter som finns i 

termer av hållbar utveckling, ämnar detta avsnitt att skildra en del av den tidigare forskning 

som är gjord inom studiens ämne. Utifrån nedanstående artiklar och forskning presenteras 

både hållbar utveckling samt CSR ur ett kommunikativt perspektiv. Forskningen tydliggör 

hur CSR ett välanvänt begrepp främst utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men som på senare 

år även har kommit till att användas som en kommunikationsstrategi. Dock är forskningen för 

CSR inom medie- och kommunikationsvetenskap fortfarande något begränsad, vilket tyder 

på att en fortsatt forskning inom ämnet krävs. 

 

3.1 Hållbar utveckling och kommunikation 

Många gånger förenklas hållbarhet genom att det kommuniceras utifrån företagsegna 

intressen utan att visa hela bilden om vad hållbar utveckling innebär, istället för att visa på 

den problematik som existerar runt fenomenet (Hansen & Machin 2008; Fodness 2015). 

Kommunikationen av hållbarhet används även för att beskriva sig själva som hållbara när 

verkligheten ser annorlunda ut (Karakiewicz 2015). Forskning tyder även på en komplexitet i 

kommunikationen, där den i vissa fall kan hämma en hållbar utveckling (Hasan 2013).  

 

Genç (2017) redogör hur kommunikationens roll är väsentlig för hållbar utveckling. 

Kommunikation och hållbarhet innefattar hur kommunikation krävs för att skapa förståelse 

till ett hållbarhetsbegrepp som är komplext, på samma sätt som kommunikationen även är 

värdeskapande mellan olika aktörer (Genç 2017:514). Författaren beskriver tre olika 

kommunikationsformer i relation till hållbarhet; om, av och för. Kommunikationen om 

hållbarhet inbegriper processen som sker i utbytet och diskussionen av information, 

uppfattningar samt åsikter inom hållbarhetsfrågor och hur dessa framställs utifrån aktörernas 

egna bilder. Kommunikationen av hållbarhet är lik den föregående, men förklarar 

kommunikationsprocessen som linjär där kommunikationen av hållbarhet mer syftar till att 

utbilda individer (Genç 2017:514–515). Den sista aspekten, kommunikation för hållbarhet, 

delar i viss mån de tidigare aspekterna där man talar om att informera andra. Den inbegriper 

även hur aktörer kan kommunicera sitt stöd för hållbarhet, när de i själva verket har gömda 

agendor som kan hämma hållbar utveckling (Genç 2017:515–516). Det finns dock en större 

komplexitet. Hasan (2013) beskriver i sin fallstudie om hur ett företag i Bangladesh använder 

sig av konstruktioner av rättvisemärkningar i sin kommunikation som används i framförallt 
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Europa och USA, vilket i sin tur får konsekvenser. Rättvisemärkta produkter som 

företagskoncept används för att uppmuntra till en hållbar livsstil bland de olika stegen i 

produktion och konsumtion (Hasan 2013:101). Genom att applicera samma ideologier i sin 

kommunikation reproduceras föreställningar om hur Bangladesh är ett utvecklingsland som 

är präglat av fattigdom och istället för att använda konceptet i egna kontexter och bygga egna 

strategier blir Europas och USA:s konstruktioner en form av ideal (Hasan 2013:109). Trots 

att företaget engagerar sig mycket i sina anställda och tar därmed hänsyn till den sociala 

dimensionen och den ekonomiska tillväxten samt utgår från ett bottom-up perspektiv i sin 

styrning, syns inte detta i kommunikationen på grund av det kommunikationsideal de 

använder (Hasan 2013:116–117). 

 

I en artikel skriven av Hansen och Machin (2008) beskriver de hur även bilder, och inte 

enbart text, kan användas för att framställa de egna ideologierna och intressena. Genom att 

studera bilder från Getty Images, en bildbank som företag kan använda i reklam, undersöker 

de hur synen på miljöfrågor kan förändras genom att använda bilder i marknadsföring istället 

för att lyfta problemen som finns inom hållbarhet (Hansen & Machin 2008:778). Bilderna i 

sig är också många gånger generella, tidlösa och mångtydiga för att de ska kunna fungera i 

flera olika syften. De befinner sig inte heller i något sammanhang förrän de används av 

företagen, men resultaten av studien visade på att bilderna många gånger förskönar bilden av 

naturen istället för att visa på problematiken (Hansen & Machin 2008:792). Detta fördjupas i 

vilket Karakiewicz (2015) hävdar om hur hållbarhet används som strategi i den externa 

kommunikationen hos ett företag. De vill gärna framställa sig själva som hållbara och att de 

producerar så kallade gröna produkter som tar hänsyn till omvärlden, när de egentligen vill 

sälja och få konsumenter att konsumera mer (Karakiewicz 2015:22). I enlighet med Genç’s 

(2017) tanke har dessa företagen andra mål än att främja en hållbar utveckling, trots att de till 

synes visar ett stöd för hållbarhet. I kontrast menar Karakiewicz (2015:24–25) också hur 

användningen av hållbarhetsbegreppet i framförallt marknadsföring har fått konsumenter att 

reflektera över sina köp. Det har också skapat en problematik där de blir mindre benägna att 

reagera på bilder som används i syfte att skrämma till en förändring inom hållbarhet, vilket 

blir motsägelsefullt i relation till att motivera för en hållbar livsstil (Karakiewicz 2015:24–

25).  
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3.2 Corporate Social Responsibilities (CSR)  

Enligt Carrolls (1991) modell för företagsansvar bör företagen sträva efter en ekonomisk 

vinning, följa statens lagar, ta ett etiskt ansvarstagande samt vara bra samhällsmedborgare 

genom att möta de behov och förväntningar som samhällsinvånare kan tänkas ha (Carroll 

1991:40–43). Modellen inbegriper fyra centrala sociala ansvarstaganden: etiska, juridiska, 

ekonomiska och filantropiska (Carroll 1991). Milton Friedman (1970) är ett exempel på en av 

de forskare som antyder hur CSR enbart är en strategi för att maximera företagsvinst. I hans 

artikel diskuterar han hur ett företag har enbart ansvar gentemot sina aktieägare och han har 

ett kritiskt förhållningssätt till begreppet samt dess innebörd. Friedman anser att det 

ekonomiska perspektivet ska prioriteras och att företaget sätts i konflikt om de skulle 

fokusera på fler ansvarstaganden än det ekonomiska ansvaret (Friedman 1970:2–3). 

Friedmans resonemang från 1970 ställer sig dock en del forskare kritiska till. Exempelvis 

menar Freeman (1984) i hans bok att det är av vikt att ta hänsyn till fler intressentgrupper än 

enbart den interna. Ett företag borde fokusera på alla de grupper som påverkar, eller påverkas 

av, ett företags framgångar då dessa har en väsentlig roll i om företaget kommer till att lyckas 

(Freeman 1984:25). 

 

Olsen & Peretz (2011), professorer inom marknadsföring, presenterar i sin studie ett ramverk 

för att identifiera om ett företag är hållbart eller inte. De har analyserat det norska företaget 

Stormberg som säljer friluftskläder och ser CSR som en naturlig del av verksamheten. I sin 

analys och sitt ramverk utgår de från fyra kriterier. Det första kriteriet innefattar att antalet 

CSR-aktiviteter bör stå i relation till företagets storlek och intäkter. Det andra fokuserar 

snarare på att CSR-aktiviteter bör beröra alla intressenter och inte enbart aktieägarna samt att 

CSR-aktiviteter bör grunda sig i företagets värderingar, vilket underlättar den externa 

kommunikationen av dessa. Den tredje syftar till att CSR-aktiviteter ska pågå under längre 

tid, snarare än på kort sikt för att de ska vara fördelaktiga för deras intressenter men även det 

egna varumärket. Det sista kriteriet bygger på att CSR-aktiviteter ska enbart vara på 

osjälviska motiv på så sätt att företaget ska fokusera mindre på de egna intäkterna, vilket kan 

skapa gynnsamma relationer till intressentgrupper (Olsen & Peretz 2011:642–643).  

Resultatet av studien visade att Stormberg uppfyllde dessa fyra kriterierna, genom att bland 

annat donera en viss procent till välgörande ändamål. De kunde även urskilja att företagets 



 

 

10 

 

CSR-aktiviteter byggde mycket på att skapa en ”vi-känsla” mellan företaget och sina 

intressenter (Olsen & Peretz 2011:644–647).  

 

I likhet med Olsens & Peretz (2011) tredje kriterie redogör även Kent & Taylor (2015:65) i 

sin studie hur företag borde fokusera mindre på aktieägarnas behov och mer på 

intressenternas. De föreslår en metafor för hur man kan tänka kring CSR; Homo Dialogicus, 

som fokuserar mindre på den ekonomiska aspekten (Kent & Taylor 2015). De analyserar 

sociala medier som en plattform för CSR-kommunikation och beskriver hur en öppen dialog 

med intressenterna är väsentlig, både för att skapa en bild av vad människor intresserar sig för 

men även för att intressenterna ska känna sig involverade (Kent & Taylor 2015:64). 

Kommunikationen av CSR är på så sätt relationsbyggande (Kent & Taylor 2015). Däremot 

menar Kent & Taylor (2015) att sociala medier inte används i sin fulla potential då de till stor 

del används enbart för marknadsförings- och säljsyften istället för att skapa dialoger (Kent & 

Taylor 2015:66). De förklarar hur hemsidor och andra kommunikationskanaler inom ett 

företag enbart syftar till att gynna det egna företaget istället för att på samma gång gynna 

andra genom att exempelvis informera om vad individen kan göra själv för miljön eller länka 

till välgörande ändamål som är kopplade till de egna produkterna (Kent & Taylor 2015:64). 

Resultatet från Soo Yeon Hong & Hyejoon Rims (2010) kvantitativa studie visar däremot på 

att konsumenter som aktivt söker information på ett företags hemsida är mer benägna att se 

företaget som socialt ansvarstagande, som i sin tur även stärkte förtroendet för företaget. Ett 

positivt intryck av kommunikationen visade sig också ha en positiv effekt på hur kunder talar 

om företaget (Hong & Rim 2010:390–391).  
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4. Teoretisk och begreppslig referensram  

Detta avsnitt avser att presentera de teorier samt begrepp som ligger till grund för studien. 

Den teoretiska delen består av två kritiska teorier, Roland Barthes mytteori samt Norman 

Faircloughs diskursbegrepp, vilka belyser hur språket är en social konstruktion vilket medier 

använder sig av för att representera företeelser som hållbar utveckling. Likväl lyfts olika 

begrepp inom hållbar kommunikation i detta avsnitt, vilket studiens material består av. 

Beskrivningen av Faircloughs diskursbegrepp som teori syftar även till att ge en förståelse för 

studiens metod som är multimodal kritisk diskursanalys. 

 

4.1 Roland Barthes teori om myter 

Roland Barthes myntade mytbegreppet och förklarar hur myten är ett yttrande. Allt från det 

skrivna språket till en reklamfilm eller en bild kan vara ett mytiskt yttrande. Myten är också 

ett kommunikationssystem och ett meddelande som är ett sätt att ge något betydelse och 

mening (Barthes 1969:205). Myten bestäms dock inte av meddelandets innehåll, utan snarare 

av hur det uttrycks. En myt är inte heller konstant, utan då myten är ett yttrande är den 

beroende av människans historia (ibid.). Myten är historisk och kulturell betingad då den inte 

uppstår ur tomma intet. Myten är också uppbyggd av redan existerande meningar, ett redan 

utarbetat material. På så sätt är det alltså lättare att använda sig av en kopia, snarare än ett 

original vilket samtidigt betyder att de meningar som bildas redan existerar sedan innan 

(Barthes 1969:206). Därför uppfattas myterna som naturliga samt svåra att upptäcka och 

därmed förgivettagna, vilket får alternativ att framstå som otänkbara. Myterna kan även 

därför skapa gemenskap och utveckling genom att förlita sig på gamla värderingar och ge 

nytt liv åt gamla tankebanor, på samma sätt som de kan hämma utveckling. Karaktäriserande 

för myter är att de är grundade i ideologi och speglar producentens intressen. 

 

Roland Barthes är en av Saussures efterträdare på så sätt att han använder Saussures 

teckenlära och utvecklar den efter mytbegreppet. Barthes (1969:207) förklarar hur myten 

ingår i ett semiologiskt system som innefattas av tre termer; det betecknande och det 

betecknade som tillsammans skapar ett tecken. Samtidigt menar Barthes (1969:211) att myten 

ingår i ett andra semiologiskt system. Det tecken som bildas i det första systemet blir ett 

betecknande i det andra systemet, alltså mytens, varav de första betydelserna försvinner 

(Barthes 1969:211). I mytens första del skapas flertalet denotationer som består av koder och 

som uppfattas av mottagaren utifrån texten, för att sedan bilda en konnotation i mytsystemets 
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andra del. Dessa två bildar tillsammans ett tecken, som alltså innefattar ett denotativt ramverk 

med en konnotativ innebörd och på detta sätt skapas en myt, vilken är den som konstruerar 

samt rekonstruerar föreställningar om olika fenomen (Barthes 1969:211; Bignell 2002:17). 

Därmed är det mytsystemets olika steg som främst kommer att intresseras för i denna studie. 

 

4.2 Kritisk diskurs 

Den kritiska diskursen grundar sig i socialkonstruktionismen och fokuserar i större 

omfattning på samhälls- och maktkritik samt att synliggöra ideologier. 

Socialkonstruktionismen är ett angreppssätt till hur man pratar om och förstår omvärlden på. 

Den tar ett kritiskt perspektiv och bjuder in till granskning av fenomen som annars är 

förgivettagna i samhället (Burr 2003:2–3). Kunskap om omvärlden konstrueras av människor 

och är en social process som också är knuten till kultur och historia (Burr 2003:4–5, 7–8). 

Likt Burrs (2003) förklaring förtydligar Fairclough genom att beskriva hur språket är både 

socialt och historiskt betingat. Diskurser bidrar till att påverka hur vi talar om saker och ting. 

Diskurser är socialt skapade, samtidigt som de bidrar till att forma den sociala världen 

(Fairclough 1995:55).  

 

Fairclough (1995:2) beskriver hur medier kan påverka kunskap och värderingar hos individer, 

då medier representerar olika fenomen på ett visst sätt genom att utelämna och belysa vissa 

aspekter. Medier reproducerar även budskap genom språket (Fairclough 1995:14). Därav är 

det centralt att undersöka medietexter. Hans resonemang utgår från att medietexter inte 

endast speglar verkligheten, utan snarare speglar intressena hos de som producerar dem 

(Fairclough 1995:103–104). Ideologier i texter är naturaliserade och på så sätt gömda genom 

att texten är konstruerad på ett visst sätt och andra alternativ väljs bort av avsändaren. 

Därmed blir det väsentligt att ställa frågan vilka motivationer som avsändaren har i valet och 

vilka effekter som valet för med sig för de involverade (Fairclough 1995:14–15). I en 

diskursanalys blir det centralt att studera relationen mellan de tecken och uttalanden som görs 

om sociala fenomen, parallellt som man studerar innebörden som tecknet förmedlar genom 

sin placering i förhållande till övriga tecken. Tecknen blir i sin tur aldrig fixerade vid en viss 

betydelse, därav är diskursanalysens uppgift att systematiskt beskriva de processer där det 

existerar en kamp om vilka betydelser ett visst tecken ska ha (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:31–32).  
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Fairclough tredimensionella modell  

Fairclough konstruerade en tredimensionell modell som utgörs av följande element; text, 

diskursiv praktik och social praktik. Modellen illustrerar Faircloughs syn på diskurser, där 

modellens tre delar förhåller sig till varandra (Fairclough 1995:57). Själva texten fokuserar på 

vilka ordval som används och hur dessa förhåller sig till varandra samt hur dessa bär på 

ideologier (Fairclough 1995:57–58). Den diskursiva praktiken koncentrerar sig på relationen 

mellan de som deltar i diskursen, hur texter produceras samt konsumeras (Fairclough 

1995:59–60). Inom den diskursiva praktiken belyser Fairclough intertextualitet, som bygger 

på att en text aldrig byggs från grunden, utan baseras snarare på tidigare texter (Fairclough 

1995:61; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77). Dessa två dimensionerna är vad denna 

studie främst kommer att intressera sig för, vilka diskurser som framträder i text och hur 

dessa kommer till uttryck (Fairclough 1995:61). Den sista dimensionen, den sociala 

praktiken, fokuserar på den mer abstrakta relationen i den sociala kontexten i vilken 

diskursen äger rum (Fairclough 1995:62).   

 

4.3 Hållbar kommunikation 

Lewis (2017:4–5) förklarar att flera studier och myndigheter har rapporterat om det kritiska 

läget kring klimatförändringar, men att medierapporteringen har ett mer avslappnat 

förhållningssätt till ämnet. Han menar även att rapporteringen om hållbarhet överlag har 

minskat under det senaste årtiondet, inte minst den miljömässiga dimensionen samtidigt som 

den ekonomiska dimensionen dominerar medias rapportering kring hållbarhet. Detta förklarar 

han är på grund av medieföretags rädsla att återupprepa sig när det kommer till 

klimatförändringar, att inte skapa en originell nyhet samt att inte kunna komma med nya 

vinklar kring fenomenet (Lewis 2017:5). Bristen på rapportering kring klimatet speglas i 

samhället, där både aktörer på politisk nivå och kommersiella företag ges möjlighet att inte 

vidta egna åtgärder till problemet samtidigt som ämnet blir allt mindre aktuellt för individen 

(ibid.). Enligt Servaes (2013) är det väsentligt att kommunicera och informera, utan att 

förenkla fenomen, på vilka sätt människor kan göra hållbara val och integrera konceptet i sin 

vardag kan individer själva avgöra vilka värden och mål som ska prioriteras. Kommunikation 

skapar olika värden kring hållbarhetsbegreppet och utelämnar andra (Cox & Pezzullo 

2016:16). Språk, texter och bilder speglar alltså de uppfattningar om vad hållbar utveckling 

innebär och vilka hållbarhetsproblem som existerar. Den otydliga definitionen om vad hållbar 

utveckling ger möjlighet att utforma egna definitioner om vad begreppet innebär utifrån vad 
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som passar och stärker de egna intressena och ideologierna. De olika definitionerna 

konstruerar olika verkligheter om vad hållbarhet faktiskt är och tillhandahåller ett specifikt 

sätt att tänka om begreppet. Brüggemann (2017:58) utvecklar detta genom att förklara hur 

journalister är producenter av diskurser och har möjligheten att skapa debatt, öka insynen i 

beslutsskapande hos aktörer på olika nivåer och ge individer nödvändig information för ett 

kritiskt förhållningssätt. Så är dock inte alltid fallet, då det många gånger resulterar i en 

debatt mellan aktörer som inte är hållbar (Brüggemann (2017:58).  

4.1.1 CSR 

CSR, som är en del av hållbar kommunikation kan ske i olika former, exempelvis genom 

bland annat hållbarhetsredovisningar men också journalistisk CSR. Företag har kommit till 

att bli en viktig byggsten i dagens samhälle, och allt fler ställer krav på att företag ska ta sitt 

sociala ansvar. CSR kan ses som en kommunikationsstrategi och innefattar oftast de tre 

dimensionerna som ingår i hållbarhetsbegreppet. CSR har i många fall kommit till att bytas ut 

mot hållbarhet, även om CSR fortfarande är det mest använda begreppet (Grankvist 2012:20). 

 

Beckmann, Morsing & Reisch (2006:15) förklarar att CSR är värdeskapande för intressenter 

och konsumenter, där företag blir utvärderade utifrån deras ansvarsengagemang. Flertalet 

studier som är gjorda på början 2000-talet visar på att konsumenter ställer sig positiva till ett 

företag som aktivt arbetar med CSR. Konsumenter vill också att företag engagerar sig i 

ändamål, särskilt i den sociala och miljömässiga dimensionen, utan att lägga allt för stor vikt 

på om dessa ger större intäkter till företaget (Beckmann, Morsing & Reisch 2006:14).  

 

Reisch (2006:189) förklarar hur CSR-kommunikation är präglad av två aspekter; ansvar 

genom kommunikation och kommunikation för CSR. Den första är intressentkoncentrerad som 

syftar till en tvåvägskommunikation mellan företag och konsumenter samt engagemang i 

ansvarsområden som går utanför det lagbestämda. Servaes (2013:6) förstärker detta 

resonemang genom att understryka vikten av att engagera individer i beslut som rör dem 

själva, genom att kommunicera information som är av betydelse för en större grupp. Därmed 

skapar involvering av individer och medborgare en hållbar utveckling på längre sikt, vilket är 

väsentligt för arbetet med hållbarhet (Servaes 2013). Den andra aspekten i Reisch (2006:189) 

resonemang syftar mer till kommunikation som marknadsföring kring produkter och/eller 

tjänster, PR eller samarbeten. Den första aspekten ökar legitimiteten hos den andra, då utan 
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dialog med konsumenter ses den andra som enbart en upprättad fasad i intressenters ögon 

vilken enbart används för syns skull (Reisch 2006:189).  
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5. Material och metod  

 

Här presenteras studiens val av material och metod, där en multimodal kritisk diskursanalys 

har tillämpats för att analysera de bilder och texter som återfanns i det material från 

Fjällräven. Kapitlet belyser studiens avgränsningar, de begrepp som använts i analysen samt 

metodens olika begränsningar. Här presenteras även studiens tillvägagångssätt tillsammans 

med en tabell, innehållandes analysfrågor som var till hjälp vid analysen av materialet. 

Slutligen redogörs för de forskningsetiska ställningstaganden som har tagits i beaktning i 

studien. 

 

5.1 Material 

Rapporten Sustainable Brand Index från 2018 har varit en inspiration till denna uppsats, där 

det svenska företaget Fjällräven placerades på plats 11. Företaget blev därmed ledande inom 

mode och skönhet, vilket blir relevant i relation till hållbar livsstil. Anledningen till att enbart 

ett företag kommer till att analyseras, när listan i Sustainable Brand Index sträckte sig till 326 

företag, var för att kunna genomföra en djupare analys av materialet.  

 

Studiens empiriska material består av Fjällrävens produktkatalog från 2019. Katalogen är 112 

sidor och innehåller bland annat produktbilder men enbart det material, i form av både text 

och bild, som finns i katalogen och innehåller längre beskrivningar av verksamheten kommer 

att intresseras för. Katalogen innehåller sammanlagt 13 reportage samt artiklar om tips för 

fotografering, vandringsreportage, materialbeskrivningar, historieöverblick, fabriksbesök och 

Fjällrävens projektinitiativ. Reportagen innehåller även mellan tre till sju bilder.  

 

5.2 Avgränsningar  

Produktkatalogen är ett relevant analysobjekt på grund av att det är en kommunikationskanal 

som är innehållsrik i relation till företagets kommunikation kring hållbar utveckling och är en 

kommunikationskanal som organisationen har använt regelbundet över tid. Avgränsningen 

för även med sig nackdelar, exempelvis är Fjällrävens katalog inte den huvudsakliga 

kommunikationskanalen. Organisationen kommunicerar främst via sociala medier, dock ger 

dessa kommunikationskanaler inte en nyanserad bild av deras kommunikation i relation till 

hållbar utveckling. Materialet på dessa plattformar visade sig vara begränsat, vilket 

resulterade i valet av produktkatalogen. Material på internet kan även i viss mån vara 
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problematiskt att använda sig av då det är under ständig förändring och utveckling, samt kan 

komma att redigeras av avsändaren. Därför ansågs det som lämpligt att avgränsa studiens 

empiriska material till organisationens katalog som finns tillgänglig i deras egna och 

återförsäljares butiker. 

 

Efter en första läsning av produktkatalogen kunde 13 olika texter urskiljas och av dessa 

uteslöts de som var i det kortaste laget med anledning till att de rent innehållsmässigt skulle 

bringa så stor variation till analysen som möjligt. Därmed utgår studien från fyra av de 

ursprungligen 13 texterna; en med beskrivning av fabriksbesök, en med redogörelse och 

berättelse för Fjällrävens projektinitiativ och två vandringsreportage för att ge variation till 

materialet. Då varje text även innehåller tre till sju bilder har jag valt att avgränsa mig till att 

analysera en av dessa bilder i varje reportage, men även en mindre analys av de andra i 

anslutning till denne. Det totala materialet blir därför åtta analysobjekt. Det finns en 

medvetenhet om att det skulle kunna finnas en risk med att enbart analysera en av bilderna 

som finns i texterna, vilket är anledningen till att de andra bilderna förklaras kort i 

förhållande till den analyserade bilden. De analyserade bilderna är textens så kallade 

dragarbild, vilken är den som dominerar inslaget och används i syftet att dra till sig läsarens 

uppmärksamhet.  

 

Ett nytt material från Fjällräven är här: Bergshell Sarah Benton (2019:21–25).  

Res mindre. Utforska mer Sarah Benton (2019:45–49).  

Tillsammans för naturen Henrika Lavonius Wike (2019:52–53). 

Varför göra en när du kan göra alla? Sarah Benton (2019:94–97). 

 

Tabell 1: Studiens utvalda texter 

5.3 Multimodal kritisk diskursanalys  

Diskursanalys är en bred metod som inbegriper ett flertal olika definitioner och riktningar 

(Bryman 2011:474). Det innebär i sin tur att diskursanalys som metod kan anpassas efter 

studiens syfte. För att analysera det insamlade materialet kommer studien att utgå från en 

utvecklad variant av Faircloughs kritiska diskursanalys som även innefattar analyser av 

visuella element, så kallad multimodal kritisk diskursanalys (MCDA). Likt den kritiska 

diskursanalysen används denna metod för att dekonstruera de föreställningar och 

uppfattningar som existerar i en text och ämnar därmed att synliggöra hur den sociala 
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verkligheten skapas, snarare än hur den är (Möllerström & Stenberg 2014:130). Metoderna 

används alltså ofta för att synliggöra de kommunikationsstrategier som används. Dessa 

strategier är enligt Machin och Mayr (2012:5) grundade i en ideologi och försöker därmed 

även forma föreställningen av ett specifikt fenomen. 

Den multimodala diskursanalysen intresserar sig även för samspelet mellan text, bild 

och andra visuella element såsom rörlig bild (Machin & Mayr 2012:9). Enligt (Machin 

& Mayr 2012:7–9) introducerades denna metod redan på 1990-talet av Kress och van 

Leeuwen med boken Reading Images: The Grammar of Visual Design. Likt den 

ursprungliga diskursanalysen strävar även denna metod synliggöra de samhällsnormer 

och den kultur som präglar mening och text (Machin & Mayr 2012:10). Kress och van 

Leeuwen (1994:3–4) tycker sig mena då en bild är starkt kopplad till förförståelsen och 

kulturen, innebär detta att en bild har olika betydelser beroende på var i världen man 

bor. Det som skiljer CDA och MCDA åt är hur MCDA även undersöker olika texter 

utifrån semiotiska resurser. Eftersom denna studie bland annat syftar till att synliggöra 

hur eventuella föreställningar kommer till uttryck i Fjällrävens kommunikation, i form 

av både text och bild, argumenterar även studien för metodens legitimitet. 

 

5.4 Begrepp och definitioner 

I en analys av den lexikala nivån i en text undersöker man vilka ordval som avsändaren 

har gjort för att uppnå vissa kommunikativa mål (Machin & Mayr 2012:30). Det finns 

flera olika ord som kan användas för att beskriva mer eller mindre samma sak, men 

beroende på ordvalen ges mottagaren olika associationer som grundar sig i kultur och 

förförståelse och är därmed kollektiva (Barthes 1964/1976:119). 

 

Nominalisering är ett sätt att konstruera texter på som döljer de involverade aktörerna, 

förenklar fenomen och händelser samt ger avsändaren möjligheten att avstånd från ett 

ansvarstagande (Machin & Mayr 2012:139–140). På detta sätt blir den skrivna texten inte lika 

detaljrik, utan mer abstrakt även om den fortfarande är beskrivande reduceras innehållet till 

en mer lätthanterlig text för både avsändaren och mottagaren (Machin & Mayr 2012:144). Ett 

vanligt sätt är att inte nämna de aktörer som är deltagande vilket i sin tur innebär att 

avsändaren inte heller beskriva kontexten till varför en händelse har skett (Machin & Mayr 

2012:145–146). 
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Förgivettagande syftar på att vissa ord eller meningar i en text är djupt grundade i ideologi 

och används på så sätt att avsändaren inte definierar vad denne menar med ett fenomen, utan 

förutsätter att mottagaren redan vet vad som menas. Likt nominaliseringsbegreppet används 

detta som ett sätt att belysa vissa saker och dölja andra (Machin & Mayr 2012:153). I en 

kontext kan mottagarens resonemang anses som sanna och ifrågasätts därför inte heller av 

mottagaren. Hållbar utveckling har ingen tydlig definition, men kan ändå användas i texter 

där det är förgivettaget att mottagaren förstår vad avsändaren syftar till. Genom att inte 

definiera vad hållbar utveckling innebär för mottagaren döljs den problematik och de 

olikheter som innefattas av begreppet (Machin & Mayr 2012:153).  

 

Förankring kan förklaras som att texten ska underlätta för läsaren att förstå innehållet i 

bilden och på så sätt begränsa bildens mångtydighet samt leda läsaren i tydningen utifrån 

avsändarens syfte (Barthes 1964/1976:121). Förankring innebär alltså att text hjälper 

mottagaren att identifiera det som en bild föreställer och minskar därmed bildens polysemi, 

det vill säga bildens mångtydighet och påverkar mottagarens tolkning av den. Avbytet syftar 

till hur bild och text kompletterar varandra där texten säger något som inte framgår av bilden 

och ger därmed en ny betydelse (Barthes 1964/1976:122). Avbyte används främst i film eller 

serier där texten och bilden tillsammans för händelsen framåt, vilket är anledningen till att 

förankring används i större utsträckning då materialet består av stillbilder.  

 

Denotation och konnotation är två begrepp där den första innebär tecknets första och direkta 

betydelse. Denotation är alltså det som avbildas medan konnotation är den andra betydelsen 

som består av de tecken som formas i den denotativa nivån (Barthes 1964/1994:91). 

Konnotationen är alltså den kollektiva association som grundar sig i kultur, historia och 

ideologi (Barthes 1964/1994:91–92). Machin & Mayr (2012:49–50) utvecklar detta genom 

att exemplifiera de två begreppen med frågor. Vid den denotativa nivån ska man fråga sig; 

vem och/eller vad föreställs i bilden? Vid den konnotativa nivån frågar man sig snarare; vilka 

idéer och värden kommuniceras genom det som bilden föreställer och hur kommuniceras det? 

En bild kan föreställa ett berg med två personer i bilden som blickar upp mot berget och är 

omringade av dimma. Den konnotativa nivån beskriver en mäktig utsikt för de två 

människorna i bilden som ser små ut i jämförelse med berget, vilket förstärker den mäktiga 

naturen. Dimman runt dem ger en mystisk känsla till vad naturen har att erbjuda.  
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5.5 Metodens begränsningar 

I likhet med andra former av kvalitativa textanalyser för den kritiska diskursanalysen med sig 

vissa begränsningar. Dessa begränsningar kan även relateras till den multimodala kritiska 

diskursanalysen, eftersom metoden härstammar från den kritiska diskursanalysen. Den 

kritiska diskursanalysen har bland annat kritiserats för att vara alltför subjektiv och är endast 

en övning i tolkning snarare än att fungera som en analys (Machin & Mayr 2012:208). När en 

forskare tillämpar denna metod är det därför centralt att arbeta utifrån ett objektivt 

förhållningssätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:28). 

  

Det finns en medvetenhet om att jag ingår i samma samhälle och kultur som de valda 

diskurserna produceras i, vilket kan vara problematiskt eftersom förförståelsen har inflytande 

på hur materialets innehåll kommer till att analyseras (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:28). Det finns inte heller en absolut bild av verkligheten, utan den kan tolkas på ett 

flertal olika sätt, samt att kvalitativa textanalyser är svåra att replikera (Bryman 2011:354). I 

förlängningen kan detta leda till att studiens reliabilitet kan ifrågasättas. Med utgångspunkt i 

Brymans resonemang har försök gjorts i att höja studiens tillförlitlighet genom att formulera 

en fullständig redogörelse av studiens tillvägagångssätt. 

 

5.6 Tillvägagångssätt 

Fjällrävens produktkatalog kommer att undersökas utifrån studiens teoretiska 

angreppssätt samt genom studiens konstruerade analysfrågor. Arbetet inleddes med 

understrykningar av de nyckelord som kan hänvisas till hållbarhet och hållbar 

utveckling för att kategorisera de ämnen som kan bidra till att upptäcka materialets 

diskurser samt hur man kan förstå de rådande föreställningarna. Anledningen till 

användningen av analysfrågor ligger i förhoppningen om att dessa ska underlätta i 

processen att dekonstruera texterna samt sortera och kategorisera empirin (Lindstedt 

2012:233–234). Tanken är på så sätt att de utformade analysfrågorna ska leda till en 

tydligare och transparent analys. 
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Tabell 2: Analysfrågor 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

I urvalsprocessen av texter var det viktigt att vara medveten om de val som görs, dels för att 

inte styra analysen i en viss riktning samtidigt som texterna ska bidra till en innehållsrik 

analys. Det är av stor vikt att i allra möjligaste mån ställa sig neutral gentemot materialet. Det 

är också väsentligt att förstå att ingen tolkning kan ske utan en viss förförståelse och mer eller 

mindre alla kvalitativa textanalyser, i form av både text och bild, innefattar tolkning. 

Beroende på mottagaren, samt mottagarens kontext, kan materialet komma att tolkas 

annorlunda vilket ligger till diskursen för- och nackdel (Bergström & Boréus 2012:30–31). 

Således blir det nödvändigt att vara medveten om sin egen förförståelse och arbeta för att inte 

de egna värderingarna överskuggar analysen, vilket kan vara en risk i kvalitativa metoder 

som denna. Studien har även arbetat med att undvika problem i transparensen genom att 

utforma ovan analysfrågor samt genom att redovisa de valda texterna tydligt i form av både 

tabell men även en redogörelse för artiklarna i början av resultat- och analysavsnittet.  

 

- Finns det bilder? 

- Vad föreställer de? 

- Om det finns bild, hur 

interagerar denna med texten? 

Tillför texten något till bilden 

eller står de för sig själva? Finns 

det någon relation?  

- Om det finns person i bild, hur 

är denne positionerad i relation 

till kameran och omgivningen? 

- Vilket bildutsnitt (miljöbild, 

helbild, halvbild, närbild, 

detaljbild)? 

- Vilken kameravinkel används 

(grod, fågel, neutralt)? 

- Hur ser färgsättningen ut? 

- Vad behöver jag veta sedan 

tidigare för att texten ska bli 

begriplig? 

- Om ja, är det förklarat utifrån 

“så här är det” eller “så här 

känner vi om det”? Vilken 

känsla förmedlas? 

- Vilken typ av information 

förmedlas? Hur är relationen 

mellan fakta och narrativ i 

texten? 

- Vilka aktörer kommer till 

tals? I vilken utsträckning? 

Vilken effekt har dessa på 

budskapet? 

- Hur framställer Fjällräven sina 

produkter och varumärke?  



 

 

22 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002:9) behövs inget samtycke efterfrågas i undersökningar som 

använder sig av offentligt material, exempelvis massmedia. Då studien utgår från en 

produktkatalog som finns tillgängligt för allmänheten behövs inget samtycke av de personer 

som har uttalat sig i de texter som har analyserats, då de har deltagit i intervjuer med syftet att 

publiceras offentligt. Däremot inkluderar inte studien de bilder som analyserats som bilagor 

för att respektera och inte inkräkta på fotografens upphovsrätt.  
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6. Resultat och analys 

 

I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys. Avsnittet kommer att struktureras 

utifrån studiens två övergripande frågeställningar, i anledning för att tydligt redovisa de 

resultat som dykt upp i det empiriska materialet. Den första frågeställningen kommer först att 

presentera studiens material och redogöra för de hållbarhetsbeskrivningarna som återfanns i 

materialet. Den andra frågeställningen har delats upp i de myter samt diskurser som kunde 

urskiljas i underlaget. För att förtydliga är det inte jag som författare som har markerat ord i 

de citat som används, utan är gjort i enlighet med det analyserade materialet. 

 

6.1 Fjällrävens beskrivningar av hållbarhet 

Den första texten i materialet beskriver hur Fjällrävens tankar gick runt valet av textilfabrik, 

samt belyser hur samarbetet mellan de två företagen går till. Artikeln inleds med att ge 

information om hur fabriken upplevs vara, såsom ”trist” och ”grå” men även ”rent” samt 

”välordnad”. Det har sedan länge varit känt och rapporterats om att arbetsvillkoren i Asien 

inte är liknande de i Sverige och nedanstående citat förmedlar känslan om en fabrik där 

maskinerna är de som gör grovjobbet, och inte de anställda och förenklar därmed den sociala 

dimensionen inom hållbarhet. Det tydliggörs hur förenklingen antyder om att arbetsvillkoren 

för de fabriksanställda inte är något som behöver prioriteras ytterligare. 

”Från utsidan ser den lite trista, grå byggnaden inte mycket ut för världen, men 

innanför fasaderna är allt rent och välordnat. Några personer strosar omkring på 

fabriksgolvet, med ett vakande öga på maskinerna som gör det hårda jobbet”. (Text 

1). 

En kort bakgrund om textilfabriken ges där ägaren till fabriken förklarar hur fabriken blev 

tvungna att flytta på grund av översvämningar. 

“- Jag minns att vattnet som användes i fabriken, som innehöll giftiga kemikalier, 

hamnade i risfälten och lokala vattentäkter. Så min far och hans partner tog beslutet 

att flytta fabriken. De ville inte riskera människors hälsa. Det här var det första steget 

i vår resa mot att bli mer miljövänliga.”. (Text 1) 

Sedan dess har de börjat med ”slutna system” som innebär att de återanvänder vattnet, men 

texten gör inte anspråk på det faktum om giftiga kemikalier fortfarande finns kvar. Detta 

utelämnas men kan antas finnas kvar i grund till den textilproduktionen som äger rum för att 
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producera bland annat produkter för Fjällräven. Tillskillnad från användningen av 

nominalisering där man gör en text abstrakt, oftast genom att utelämna de bakomliggande 

aktörerna, beskrivs aktören istället här som aktiv och bjuder därmed in till tolkningen att 

miljöansvaret för denna händelse ligger på dessa.  

En annan beskrivning handlar om hur Fjällräven valde att arbeta med en textilfabrik som 

hade samma syn på hållbarhet och att deras material var av “Fjällräven-DNA”. 

”-För oss är det viktigt att säkerställa att materialet har Fjällrävens ”DNA”. Folk 

ska veta att det är en Fjällrävenväv även om de inte ser logotypen” (Text 1). 

Här fungerar orden Fjällrävens ”DNA” som en metafor för en uppsättning medfödda 

egenskaper, som de genom formuleringen också även tillskriver fabriken. Formuleringar som 

”teknisk expertis”, ”hållbarhetsfrågan” och ”miljömässigt perspektiv” är beskrivningar som 

delvis förklarar ”Fjällrävens DNA”. Men utan att faktiskt definiera varken hållbarhet eller 

“Fjällräven-DNA” lämnas det förgivettaget om vad som menas och att Fjällrävens DNA 

skulle gå hand i hand med hållbarhet. Formuleringen ”Fjällräven anda” hade även fungerat i 

sammanhanget, men ger en annan effekt på uttalandet. Genom användningen av metaforer 

sker en överföring mellan två fenomen som inte egentligen associeras med varandra samt 

som företeelsen ges en mer abstrakt förklaring som läsaren i många fall inte reflekterar över 

(Bergström & Boreus 2012:268–269).  

“Fjällrävens designers säger inte bara till Ho-Yu och deras partners vad de ska göra. 

Och vice versa - Ho-Yu producerar inte bara ett tyg och försöker sälja det till oss. Det 

är en process. En som innebär omfattande telefonsamtal, Skypemöten, långa 

mailtrådar och besök vid fabriken i Taiwan.” (Text 1). 

 

Fjällräven beskriver inte hur de tog sig till fabriken i Taiwan, eller hur ofta de är där. Det kan 

antas att de flög till fabriken vilket kan vara ett sätt att försöka dölja den problematik samt 

påverkan på miljön som medföljer vid flygning. Dagens mediedebatt kring transport är 

fokuserad på just flygning, och beskriver flygresor som en av de största miljöbovarna då de 

bidrar med utsläpp som påverkar miljön och klimatet. Samtidigt framställs tåg som en av de 

transportmedel som har minst påverkan i fråga om resurser och utsläpp. De beskriver också 

hur de använder sig av många andra kommunikationssätt mellan företagen, vilket kan 

konnotera att företaget använder sig av dessa för att minska den egna påverkan till 

klimatförändringarna. 
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Bilderna som finns i reportaget förankrar texten på så sätt att det förstärker det samspel som 

finns mellan de i fabriken och de anställda från Fjällräven. Den analyserade bilden föreställer 

hur två personer går bredvid varandra i lugn takt i en fabrikshall, omringade av maskiner och 

tyger. Bakgrunden är överexponerad, vilket förstärker det intryck som ges om en ”grå” och 

”trist” byggnad. En neutral kameravinkel används, och bilden är en form av miljöbild som 

visar den ”välordnade” arbetsplatsen.  

 

Den andra texten har mer fokus på en professionell skidåkare som företaget har intervjuat och 

gjort ett reportage om. Det beskrivs hur ett utomhusliv är viktigt för denne, då han har 

”utvecklat en stark koppling” till naturen efter att han tillbringat så mycket tid i den.  

 

”- När man håller på med det jag gör så ser man effekterna av klimatförändringarna 

direkt.” (Text 2). 

 

Ordet ”effekterna” tyder på en handling som är har utförts av någon och det går därmed att 

urskilja en nominalisering. Utan att nämna aktörerna bakom handlingen, utesluts de som är 

ansvariga för de klimatförändringarna som skett. Klimatförändringarna är en process som har 

skett under en längre tid, vilket skulle till viss del kunna gå att bromsa men presenteras 

istället som en händelse (Machin & Mayr 2010:138–138). Ser man till vad Servaes (2013:6) 

beskriver behövs det ett ingripande från flera samhällsaktörer, inte minst näringsliv och 

medborgare för att hantera frågor såsom klimatförändringarna. Berörda grupper ska arbeta 

tillsammans med de frågor som rör hållbarhet genom ett delat ansvar, istället för att en aktör 

ska agera ensam i lösningen på de samhälleliga problemen (Servaes 2013:6). 

Detta uppslag innehåller även sex bilder som föreställer naturen där det många gånger 

förekommer mänskliga faktorer såsom en cykel, en individ som sitter i gräset, en kanot och 

fiske. Bilden som öppnar för inslaget är en miljöbild och är tagen i en neutral kameravinkel. 

De denoterar två personer ståendes i ett grönområde på ett berg och blickar ut över naturen, 

och den dimma som bildats mellan bergen, iförda vandringsutrustning. Den konnoterar en 

orörd och oproblematisk miljö, vilket blir motsägelsefullt i förhållande till textens budskap 

som beskriver hur ”klimatförändringarna” är påtagliga. I likhet med Hansens & Machins 

(2008) studie är detta en bild som är mångtydig men också generell, den skulle kunna fungera 

i flera olika syften. Bilden visar på så sätt inte på den problematik som naturen och miljön 
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präglas av, vilket diskuteras i texten. Någon förankring mellan text och bild är därmed inte 

påtaglig i detta uppslag. 

Den tredje av fyra texter är en artikel som redogör för företagets projektinitiativ handlar om 

att stödja projekt som ska bevara natur och miljö. Projektet har till en början fokuserat på de 

ändamål som ska bevara djuret fjällräven och som pågått ”länge”, men företaget har valt att 

bredda sitt projekt till andra ändamål och ska även stödja initiativ på ett internationellt plan.  

”-Till första året har vi fått hjälp av medarbetare på våra lokala marknader att välja 

ut projekt som våra kunder får rösta på, för vi ville ha en geografisk spridning.” 

(Text 3). 

Citatet ovan kan tyda på att företaget vill öppna en dialog med andra intressenter som de 

anställda på företaget men även konsumenterna, och inte enbart aktieägarna vilket är i likhet 

med de resonemang som Freeman (1984:25), Olsen & Peretz (2011:642–643) och Kent & 

Taylor (2015:65) redogör för. Därmed tar de också hänsyn till den sociala dimensionen inom 

hållbarhet, genom att inkludera de anställda i beslutsfattande. Genom att på detta sätt öppna 

för samtal med olika intressenter engagerar de sig samtidigt i hållbarhet utanför det som är 

lagbestämt, vilket är i kongruens med den första aspekten som Reisch (2006:189) förklarar att 

CSR-kommunikationen är präglad av; ansvar genom kommunikation.  

Reportaget har tre bilder, där en är loggan för initiativet och den andra föreställer en kvinna 

ståendes i en buske. Den tredje, som rymmer en hel sida, är en miljöbild som visar ett öppet 

landskap ur ett neutralt perspektiv. Bilden föreställer berg i en grön omgivning och man kan 

tyda gråa moln på himlen. De mörka molnen speglas inte i resten av bilden, utan bilden 

verkar snarare verkar vara ljusare i relation till molnen. Bildtexten begränsar inte bildens 

mångtydighet men ger inte heller en ny betydelse (Barthes 1964/1976:121–122). Bilden 

konnoterar återigen en problemfri natur, medan bildtexten ”tillsammans för naturen” 

förstärker föregående resonemang genom att konnotera hur företaget vill öppna en dialog 

med intressenter. 

 

Den sista texten beskriver hur en intervjuad har deltagit i Fjällräven Classic som innefattar 

fyra vandringsevenemang i Sverige, Danmark, USA och Hongkong och förklarar hur den 

första vandringen i USA var hans favorit. Citatet nedan lämnar det förgivettaget vad 

varumärket handlar om, då det inte ges någon närmare förklaring kring uttrycket. Det kan 
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tänkas hänvisa till det rykte som företaget har, samt utifrån andra texter som indikerar på att 

de är hållbara.  

 

”Det är svårt att säga, men den som är närmast mitt hjärta måste ändå vara Classic 

USA eftersom det var min första, och den fick mig verkligen att komma närmre 

Fjällräven och förstå vad varumärket handlar om.” (Text 4). 

 

Reportaget består av sju bilder och de flesta av dem är miljöbilder samt en helbild som ramar 

in huvudmotivet, i detta fallet en person som hoppar. Flera av bilderna föreställer naturen och 

individen tillsammans, antingen genom vandring eller tältning, tillsammans med ett grönt 

landskap och molniga himlar med strålande solsken. Den analyserade bilden upptar en hel 

sida i reportaget och föreställer en man i motljus som hoppar. Han är omgiven av berg och 

grönområden och på så sätt förankrar texten bilden genom att minska bildens mångtydighet. 

 

6.2 Förståelsen av beskrivningarna i relation till Barthes mytbegrepp 

Inledningsvis så strukturerades den första delen av analyskapitlet utifrån studiens första 

frågeställning. Kommande avsnitt kommer att redogöra för de diskurser och myter som 

kunde urskiljas i materialet och därav en mer analytisk del av det övergripande analys- och 

resultatkapitlet.  

6.2.1 Det lokala företaget 

Återkommande i materialet går det att finna kopplingar till Sverige, men tar form på olika sätt 

i företagets strategiska hållbarhetskommunikation. Det mest framträdande är hur företaget 

många gånger ger bilden av att vara lokala, men stora delar av produktionen sker i andra 

delar av världen.  

“Det här var ett ovanligt - och på sätt och vis modigt - steg att ta 1987. Inte minst för 

att det gjordes i Asien.” (Text 1). 

Citatet går att relatera till vad Hasan (2013) beskriver, där den europeiska kommunikationen 

speglar föreställningar om hur Asien är. I relation till Barthes mytbegrepp bidrar även detta 

till den redan existerande föreställningen om hur Asien är präglat av utveckling och 

fattigdom. Man kan sedan ställa frågan om varför produktionen av produkterna inte görs i 

Sverige? Genomgående i texterna beskrivs produkterna med namn som är starkt förknippade 
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med Sverige, exempelvis Ulvö och Keb som båda är platser i Sverige, vilket kan konnotera 

samt ge föreställningen om varumärkets lokala anknytning även om varumärket har fått en 

global spridning. Ur ett socialt perspektiv ger Fjällräven på detta sätt jobb för individer i 

Asien, men kan i grunden tänkas vara ett ekonomiskt beslut. Ur ett miljömässigt perspektiv 

kan detta även tyckas vara mindre hållbart då exporten av produkterna i sin tur har en 

påverkan på miljön och omvärlden.   

Fjällräven liknar sig själva med djuret fjällräven för att beskriva sig själva som 

”karismatiska”, ”utrustade för ett hårt klimat” och ”är ett minne för livet”. Företaget verkar, 

känna en stark koppling till detta skandinaviska utrotningshotade djur och kommunicerar 

återigen för sin lokala anknytning. Vidare förklarar de hur de breddar ”sitt engagemang för 

miljön och lanserar Arctic Fox Initiative, som ett sätt att stödja flera projekt och idéer som 

ger tillbaka till naturen.” (Text 3), där de donerar pengar till de projekt som strävar efter att 

bevara fjällrävarna, men även andra projekt som är kopplade till naturen. Vissa av deras 

produkter ska ingå i initiativet där ”1 procent av försäljningssumman” av de ryggsäckar som 

ingår i den särskilda kollektionen ska gå till initiativet. Ser man till vad Kent & Taylor (2015) 

beskriver borde företag inte enbart gynna sig själva, utan också gynna andra välgörande 

ändamål som är kopplade till de egna produkterna. Detta blir märkbart att företaget kan 

använda denna aspekt av CSR för att forma en bild av hur de är hållbara samt framställer 

därmed sina produkter som hållbara ur ett miljöperspektiv.  

 

”Och även om det i många länder finns ett starkt engagemang för skandinaviska 

rävar, finns det också många andra viktiga miljöfrågor.” (Text 3) 

 

De beskriver hur det finns ”många andra viktiga miljöfrågor” och förknippar dessa med 

”natur”, ”djurliv” och ”klimat”. Ingen tydligen definition ges av författaren om vilka 

miljöfrågor som kan tänkas finnas. Den inramning som ges är fortfarande väldigt bred och 

därmed döljs den problematik som innefattas och vilka olikheter som kan finnas i 

miljöfrågan. Då företaget numera har en internationell spridning kan ”viktiga miljöfrågor” se 

olika ut i olika länder. Detta förgivettagande skulle även kunna indikera på att det finns flera 

miljöfrågor utöver den utrotningshotade fjällräven, men att de inte är lika viktiga (Machin & 

Mayr 2012:156–157). Det krävs en transparens i kommunikation om vilka skiljaktigheter 

som kan finnas i olika frågor för att effektivt kunna arbeta med problemet och vad i frågan 

som kan tänkas vara viktigt för andra (Servaes 2013:5).  
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6.2.2 Människan och naturen 

En annan myt som framträder är hur människan har ett behov av att knyta an till den naturliga 

naturen. Ett reportage beskriver hur en intervjuad har deltagit i Fjällräven Classic som 

innefattar fyra vandringsevenemang i Sverige, Danmark, USA och Hongkong. 

”Ingen vandring är den andra lik, var och en av dem har sina egna utmaningar och 

belöningar, men konceptet är detsamma: att erbjuda ett säkert sätt att långvandra 

genom vacker natur, där du också får dela upplevelsen med likasinnade.” (Text 4). 

”Av alla Classic-vandringar är det den i Sverige som får mig att uppskatta naturen 

och vårt förhållande till den mest.” (Text 4). 

Det första citatet konnoterar att naturen är en plats för människans egna äventyr och har 

därmed inget eget värde i sig. Andra formuleringar som ”njuta av naturen” kan förstärka 

denna föreställning. Det andra bidrar, likt många andra, till myten om människans och 

naturens relation, hur vi tillsammans lever i harmoni. Ordet ”uppskatta” ger en positiv 

konnotation till uttalandet vilket även förstärker detta. Samtidigt skapas också ett 

förgivettagande om vad som kan tänkas menas med detta förhållande. Människans 

förhållande till naturen har sedan länge varit komplicerad, där det till en början var ofta 

präglat av rädsla eller aktsamhet. Myten om hur människan återigen ska vara ett med naturen 

förstärks flera gånger i de olika texterna, men är en föreställning som har skapats under de 

senaste åren i samband med de debatter och det informationsflöde som digitaliseringen har 

inneburit.  

”Varför göra en när du kan göra alla?” (Text 4). 

 

Bildtexten, som är även är reportagets rubrik, förankrar bilden på så sätt att den konnoterar en 

man som är stolt över att han har deltagit i alla fyra vandringsevenemang som Fjällräven 

anordnar, vilket också speglas i andra delar av reportaget. Det som däremot inte reflekteras 

över i reportaget är det resande som krävs för att kunna delta.  

“/.../ tagit beslutet att lämna Stockholm och flytta till Östersund för att vara närmare 

den miljö de båda älskar.” (Text 2). 

Citatet ovan konnoterar hur människan åtrår den naturliga naturen, men andra ord skogen, 

och vill lämna storstaden för att kunna slippa den stress som finns i städerna. Formuleringar 
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och föreställningar som denna tillsammans med uttryck som “vildmark” och ett “nära 

äventyr är enklare här”, om hur människan vill undkomma storstaden kan bidra till myten 

om hur människan borde återigen vara ett med naturen och leva i harmoni med varandra. 

Historiskt sett har naturen sedan länge varit en plats som många har varit aktsamma mot och 

som till och med har varit farlig. Majoriteten av befolkningen har bott i storstäder under de 

senaste 200 åren, men denna myt kan tänkas grunda sig i relativt nya värderingar som 

förskönar naturen. Den kan även tänkas grunda sig i producentens egna intressen.  

6.2.3 Ansvar 

Ett mönster som går att urskilja i materialet är ansvarstemat, där ett utdrag från den andra 

texten syftar till att det behöver ske en ”förändring”.  

 

”Som professionell skidåkare har han en röst. Och genom sociala medier, artiklar i 

magasin och genom att samarbeta med Fjällräven, har han möjlighet att inspirera 

dem på sätt han inte kunnat tidigare.  

- Jag vet att jag inte räddar världen genom mina personliga handlingar. Om vi ska få 

till en riktig förändring så måste det ske politiskt och det måste ske globalt. Men jag 

tror att jag genom att föregå med gott exempel kan visa att vi behöver göra de 

förändringar vi kan. Och jag hoppas att det ska ge ringar på vattnet.”. (Text 2). 

 

Det beskrivs hur sociala medier och ett samarbete med Fjällräven har gett han möjlighet att 

”påverka” och ”inspirera” andra, men att förändring kräver beslut på politiskt och globalt 

plan. Utifrån Servaes (2013) tankar om hållbarhet är det främst dialogen och 

kommunikationen mellan individer och andra aktörer som ger möjligheten till en hållbar 

utveckling, istället för den top-down styrning som sker i dagens samhälle. Uttalandet kan 

konnotera hur den vanliga individen inte har en röst i vad hållbar utveckling är och inte är. 

Det kan även konnotera att problemformuleringar och lösningar inom hållbarhet snarare 

bestäms av eliten. 

 

”Vi vet att när man vistas mer ute i naturen, blir man mer mån om att skydda den. Så 

bland de projekt som nomineras kan det också finnas sådana som får fler att lära sig 

om friluftsliv, säger Christiane”. (Text 3) 

 

Det går att urskilja en tendens att vilja öppna för en dialog med intressenter, då man nästa år 

vill att vem som helst ska kunna föreslå vilka projekt som man tycker att Fjällrävens initiativ 
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ska stödja. Modaliteten i citatet är hög, vilket grundar sig i avsaknaden av tveksamma 

formuleringar. Skribenten instämmer i sitt påstående och tillskriver yttrandet som en bestämd 

kunskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88). 

 

Man ska även kunna söka pengar om man har ett miljöprojekt. På detta sätt ”får vi också en 

tydligare struktur så att vi kan jobba mer professionellt med den här frågan” (Text 3). Här 

vill man istället försöka jobba med en bottom-up styrning, där kommunikationen från 

företaget öppnar för synligheten för de osäkerheter som finns om hur man ska hantera 

problemen kring hållbarhet och kommunikationen spelar därmed en väsentlig roll för att 

effektivisera arbetet med hållbarhet (Servaes 2013:5). Sett till nominaliseringsbegreppet så 

visar detta uttalande istället på en aktiv aktör, snarare än att försöka konstruera en text som 

döljer dem.  

 

6.3 Sammanfattning 

Ett genomgående mönster i materialet är främst det fokus på miljödimensionen som ingår i 

hållbar utveckling, där Fjällräven beskriver sig som ett företag som aktivt arbetar för miljön. 

Servaes (2013:5–6) påpekar att de som arbetar med hållbarhet behöver utveckla egna 

strategier för detta, då definitionerna kring begreppet är otydliga. Materialet föreslår att 

företaget förknippar begreppet starkast med just miljö. Trots detta kan man även se den 

sociala dimensionen som ett genomgående tema i materialet, där företaget främst vill öppna 

en dialog med olika intressentgrupper. Lewis (2017:5) förklarar att den ekonomiska 

dimensionen inom hållbarhet är överrepresenterat inom området, vilket inte syns i studiens 

material. Däremot beskriver han även hur medier gärna tvekar att rapportera om det som 

innefattas i miljömässiga dimensionen, för att inte upprepa sig samt att inte kunna komma 

med nya vinklar kring fenomen som rör både natur och miljö (Lewis 2017:5). I likhet med 

Barthes (1969:211) resonemang så är myter ofta grundade i en så kallad kopia, snarare än 

originalet vilket kan spela en roll i mediernas rädsla av att inte kunna producera nya texter.  

 

Ett annat tydligt mönster, inte minst i de bilder som har analyserats i materialet visar att 

naturen konstrueras som oproblematisk istället för att visa på den komplexitet som natur- och 

miljöfrågor präglas av. Det ligger även i likhet med Hansens & Machins (2008:778) 

resonemang som menar att bilder likt dessa många gånger förskönar naturen istället för att 

visa på problematiken. Då materialet är en form av journalistisk CSR kan man se att 
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författarna till dessa är producenter av diskurser som ökar insynen hos aktörer (Brüggemann 

2017:58). Texterna både bjuder in till, och skapar inblick hos företaget i fråga om både 

produktion och beslutsfattande. Myterna som upptäckts i materialet är många gånger präglade 

av att naturen har endast ett värde för människans egna behov och äventyr, men också att 

naturen många gånger är oproblematisk.  
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7. Sammanfattande diskussion  

 

Denna studie har undersökt den strategiska hållbarhetskommunikation som finns i 

företaget Fjällrävens produktkatalog från 2019. Olika beskrivningar som går att hänvisa 

till hållbarhet eller hållbar utveckling har presenterats, samt de myter och diskurser som 

har varit framstående i materialet.  

 

Det går att urskilja hur de tre dimensionerna inom hållbarhet berörs på olika sätt och 

resultatet från analysen av materialet tyder på att det finns en medvetenhet om den 

sociala dimensionen, men är inget som prioriteras av företaget. I första delen av 

analysen fanns föreställningen om hur Fjällräven är hållbara, men blir motsägelsefullt 

då hållbarhet och hållbar utveckling innefattar mer än enbart den miljömässiga 

dimensionen av begreppet. Fjällräven utelämnar ofta det faktum att de själva har en 

påverkan på miljön, i fråga om resor och produktion. 

 

Ett mål som presenterades i bakgrunden talar för hur en ekonomisk tillväxt många 

gånger är ogynnsamt för naturen, men att Agenda 2030 vill bryta sambandet mellan 

dessa genom att sträva efter att gynna det lokalproducerade. I resultaten går det att 

urskilja att detta inte är ett mål som Fjällräven verkar att arbeta efter, samtidigt bör man 

ta hänsyn att företaget är ett internationellt företag som levererar och säljer produkter 

världen över. Genomgående i texterna beskrivs produkterna med svenska ortsnamn 

som är starkt förknippade, exempelvis Ulvö och Keb som båda är platser i Sverige, och 

ger föreställningen om varumärkets lokala anknytning. På liknande sätt jämför dem sig 

själva med djuret fjällräven som är skandinaviskt och återigen ges föreställningen om 

hur företaget är lokalt trots att större delen av produktionen sker utanför Sverige. Inte 

heller är beskrivningarna i mål 12 i planen för Agenda 2030 särskilt närvarande, vilka 

beskriver vikten av att informera om hur man kan skapa en hållbar livsstil. Många 

gånger utelämnas det vad hållbarhet och hållbar utveckling innebär, vilket bidrar till en 

större komplexitet till begreppet. Däremot finns det tendenser hos Fjällräven att vilja 

öppna en dialog med sina intressenter om vilka frågor man ska jobba med, så länge de 

rör natur och djurliv. I likhet med vad Freeman (1984) samt Kent & Taylor (2015) 

borde företag fokusera allt mer på intressenter och mindre på aktieägarnas, vilket 

företaget gör när de bjuder in till dialog. Däremot skulle det även kunna tänkas vara en 
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strategi för att maximera företagsvinst, vilket skapar en motsägelse i relationen mellan 

konsumtion och hållbar livsstil. Detta är även i liket med det Genç (2017) beskriver, 

där företag kan ha gömda agendor som hämmar hållbar utveckling, även fast de 

tillsynes kommunicerar sitt stöd.  

 

Myter som rör människans relation till naturen tydliggjordes i materialet, där 

människan som ett med naturen var den mest framträdande myten utifrån analysen. 

Även en grad av intertextualitet var påtaglig i detta fall. Världskommissionen för miljö 

och utveckling (1988:80) beskriver hur arbetet med hållbar utveckling har för avsikt att 

skapa harmoni mellan människan och naturen, vilket var en beskrivning som materialet 

till viss del kan ha grundat sig i. Samtidigt utesluter texterna många gånger hur miljön 

och klimatet har påverkats av människan, bland annat genom flygande. Då skapas 

istället en myt om hur naturen en resurs för människans egenintresse, vilket också 

styrktes i de analyserade bilderna. Flertalet av bilderna visade, likt Hansen & Machins 

(2008) studie, på en oproblematisk miljö. I de bilder som föreställde naturen och 

mänskliga faktorer tillsammans stärktes de myter som finns kring människan och 

naturen som ett. Likt Servaes (2013) beskrivning av hållbar utveckling som menar att 

oförenklad kommunikation är nödvändig för att nå en hållbar utveckling, kan i högsta 

grad även appliceras på bilder. Majoriteten av bilderna som finns i materialet föreställer 

även landskap som konnoterar en orörd och vacker miljö som inte har kommit till att 

påverkas av klimatförändringar, vilket också är i likhet med Hansen & Machins (2008) 

studie. 

  

Företaget placerades som sagt på en elfte plats i listan över de mest hållbara företagen 

på den svenska marknaden, och var därmed det ledande företag inom hållbar livsstil. 

En del av materialet tyder på att de arbetar aktivt med hållbarhet, men majoriteten av 

materialet indikerar på att företaget ofta använder sig av vaga definitioner som skapar 

en osäkerhet om vad företaget egentligen menar med hållbarhet. Därav skapas en 

hypotes om placeringen kanske inte är något resultat av deras kommunikation, utan är 

mer ett rykte eller myt som Fjällräven har haft under en längre tid. Ser man till Hong & 

Rims (2010) studie, visade resultatet att konsumenter som aktivt söker information på 

ett företags hemsida ser många gånger företaget som socialt ansvarstagande, vilket 

också stärkte förtroendet. Detta skulle kunna appliceras även på andra dimensioner 
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inom hållbarhet, inte minst inom det miljömässiga perspektivet som Fjällräven 

fokuserar mest på. På liknande vis skulle även detta kunna appliceras på 

produktkatalogen även fast det troligtvis inte är den primära kommunikationskanalen 

för företaget.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Det är av vikt att påpeka att ett större material för en studie likt denna hade möjligtvis kunnat 

ge ett annat och ett mer djupgående resultat. Den multimodala kritiska diskursanalysen följer 

till stor del Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som sedan tidigare har fått kritiken att 

enbart vara en övning i tolkning, vilket i sin tur har inneburit att jag har fått rätta mig efter ett 

opartiskt synsätt, oberoende av mina tidigare erfarenheter och förförståelse. Därmed har jag 

även försökt att utveckla analysbegreppet och analysfrågor för att ge en mer transparent 

analys. 

 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Studiens forskningsområde är inget nytt fenomen och resultaten låg i enighet med den 

tidigare forskning som finns inom ämnet. Hållbarhet är ett svårdefinierat begrepp och denna 

studien bidrog inte avsevärt till en definition, men vilket inte heller var syftet. Därmed kan 

ämnet ändå med fördel studeras vidare i och för framtida forskning hade intervjuer eller 

fokusgrupper inom hållbarhet och hållbar utveckling varit en intressant metod för ämnet. Då 

kvalitativa intervjuer ger möjligheten att ge insikt i andra personers resonemang, hade en 

fokusgruppintervju kunnat visa på begreppets mångtydighet. En annan intressant, och 

liknande, vinkel hade kunnat vara en jämförande receptionsstudie för att se hur mottagarna 

reagerar på företags strategiska hållbarhetskommunikation i reklam eller sociala medier. 

Detta skulle kunna leda till en djupare förståelse kring vilket eller vilka företag som 

kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete på ett effektivt sätt i de medier som används mer 

frekvent i vardagen. 

 

  



 

 

36 

 

8. Referenslista  

 

Barthes, Roland. 1964/1976. Bildens retorik. I Aspelin, Kurt & Lundberg, Bengt A. (red.). 

Tecken och tydning: till konsternas semiotik. Stockholm: PAN/Norstedt, 114–130 

 

Barthes, Roland. 1964/1994. Elements of Semiology. New York: Farrar, Straus and Giroux. 

 

Barthes, Roland. 1969. Mytologier. Staffanstorp: Cavefors. 

 

Beckmann, Suzanne C., Morsing, Mette & Reisch, Lucia. 2006. Strategic CSR 

communication: An emerging field. I Beckmann, Suzanne C. & Morsing, Mette (red.). 

Strategic CSR Communication. Köpenhamn: DJØF Publishing, 11–32. 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2012. Diskursanalys. I Bergström, Göran & Boréus, 

Kristina (red.). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur, 353–411. 

Bignell, Jonathan. 2002. Media Semiotics: An Introduction. Manchester: Manchester 

University Press. 

 

Brüggemann, Michael. 2017. Post-normal Journalism: Climate Journalism and Its Changing 

Contribution to an Unsustainable Debate. I Berglez, Peter., Olausson, Ulrika & Ots, Mars. 

What is Sustainable Journalism? Integrating the Environmental, Social, and Economic 

Challenges of Journalism. New York: Peter Lang Publishing Inc, 57-74. 

             

Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.  

        

Burr, Vivien. 2003. Social Constructionism. London: Routledge 
 

Carroll, Archie. B. 1991. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral 

managament of organizational stakeholders. Business horizons 34(4): 39–48. Doi: 

10.1016/0007-6813(91)90005-G 

 

Cornelissen, Joep. 2017. Corporate Communication. A Guide to Theory & Practice. London: 

SAGE. 

 

Cox, Robert & Pezzullo, Phaedra C. 2016. Environmental communication and public sphere. 

London: Sage 

 

Fairclough, Norman. 1995. Media discourse. London: Edward Arnold 

Fenix Outdoor International AG. 2016. Våra varumärken. Fenix Outdoor International AG. 

https://www.fenixoutdoor.se/vara-varumarken/ (Hämtad 2019-08-20). 

 



 

 

37 

 

Fjällräven. u.å. Our History. Fjällräven. https://www.fjallraven.com/about-fjallraven/about-

us/history/ (Hämtad 2019-08-20). 

 

Friedman, Milton. 1970. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The 

New York Times Company, 1-6. URL: http://umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf (Hämtad 

2019-04-18) 

 

Freeman, R. Edward. 1984. Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman. 

Fodness, Dale. 2015. Managing the wickedness of socially responsible marketing. Journal of 

Business Strategy 36 (5): 10-17. Doi: https://doi.org/10.1108/JBS-07-2014-0077  

 

Genç, Ruhet. 2017. The Importance of Communication in Sustainability & Sustainable 

Strategies. Procedia Manufacturing 8 (2017): 511 – 516. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.02.065 

 

Hansen, Anders & Machin, David. 2008. Visually branding the environment: climate change 

as a marketing opportunity. Discourse Studies 10(6):777-794. Doi: 

10.1177/1461445608098200 

 

Hasan, Fadia. 2013. Fair-Trade Practices in Contemporary Bangladeshi Society: The Case of 

Aarong. I Servaes, Jan (red.). Sustainability, participation and culture in communication. 

Bristol: Intellect, 101-120 

 

Hong, Soo Yeon & Rim, Hyejoon. 2010. The influence of customer use of corporate 

websites: Corporate social responsibility, trust, and word-of-mouth communication. Public 

Relations Review 36(2010) 389–391. Doi: 10.1016/j.pubrev.2010.08.002  

 

Karakiewicz, Justyna. 2015. Sustainability, technology, media, and us. I Karakiewicz, 

Justyna (red.). Promoting sustainable living: sustainability as an object of desire. London: 

Routledge, 9–26. 

Karlsson Andrews, AnnaLena & Dyal Silfverbrand, Lovisa. 2016. FN-fakta. Näringsliv och 

global utveckling. Svenska FN-förbundet. https://fn.se/wp-

content/uploads/2016/08/Faktablad-2-16-N%C3%A4ringsliv-och-global-utveckling.pdf 

(Hämtad 2019-08-20). 

 

Kent, Michael L & Taylor, Maureen. 2016. From Homo Economicus to Homo dialogicus: 

Rethinking social media use in CSR communication. Public Relations Review 42 (1): 60-67. 

Doi: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.11.003 



 

 

38 

 

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo. 1994. Reading Images: The Grammar of Visual 

Design. London: Routledge.   

 

Lewis, Justin. 2017. Quick and Dirty News: The Prospect for More Sustainable Journalism. I 

Berglez, Peter., Olausson, Ulrika & Ots, Mars. What is Sustainable Journalism? Integrating 

the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism. New York: Peter Lang 

Publishing Inc, 3-18. 

 

Lindstedt, Inger 2017. Forskningens hantverk. Lund: Studentlitteratur. 

 

Machin, David & Mayr, Andrea. 2012. How To Do Critical Discourse Analysis: A 

Multimodal Introduction. London: Sage Publications Ltd.  

 

Reisch, Lucia A. 2006. Communicating CSR to consumers: An empirical study. I Beckmann, 

Suzanne C. & Morsing, Mette (red.). Strategic CSR Communication. Köpenhamn: DJØF 

Publishing, 11–32. 

 

Sandstedt, Eva. 2004. Hållbar utveckling? Den svårbedömda hållbarheten i ord och handling. 

I Boström, Magnus & Sandstedt, Eva (red.). Är vi på rätt väg: studier om miljöfrågans 

lösning. Stockholm: Formas, 71-96 

 

Servaes, Jan. 2013. Introduction: The Kaleidoscope of Text and Context in Communication. I 

Servaes, Jan. Sustainability, Participation and Culture in Communication. Bristol: Intellect, 

1-24 

 

Möllerström, Veselinka & Stenberg, Jacob. 2014. Diskursanalys som metod inom strategisk 

kommunikation. I Eksell, Jörgen & Thelander, Åsa (red.). Kvalitativa metoder i strategisk 

kommunikation. Lund: Studentlitteratur AB, 127-147. 

 

Olsen, Lars Erling & Peretz, Adrian. 2011. Conscientious brand criteria: A framework and a 

case example from the clothing industry. Journal of Brand Management 18(9): 639–649. 

Doi: 10.1057/bm.2011.30 

 

Sustainable Brand Index. 2018. Sustainable Brand Index Official Report 2018. Sustainable 

Brand Index. https://www.sb-index.com/b2c-2018-sweden. (Hämtad: 2019-03-11).  

 

Svenska FN-förbundet. 2019. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Svenska FN-förbundet. https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-

arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/ 

(Hämtad 2019-04-25).  

 

Thompson, John B. 2005. The New Visibility. Theory, Culture & Society 22(6): 31-51. Doi: 

10.1177/0263276405059413 



 

 

39 

 

 

Uzunoğlu, Ebru., Türkel, Selin & Akyar, Burcu Yaman. 2017. Engaging consumers through 

corporate social responsibility messages on social media: An experimental study. Public 

Relations Review 43(5): 989-997. Doi: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.03.013  

 

Världskoll. 2017. Konsumtion. Svenska FN-förbundet. http://xn--vrldskoll-

v2a.se/fokus/konsumtion (Hämtad 2019-04-09).  

Världskommissionen för miljö och utveckling. 1988. Vår gemensamma framtid: [rapport 

från] Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem 

Brundtland. Stockholm: Prisma 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

8.1 Empiriskt material 

Text 1 - Benton, Sarah. 2019. Ett nytt material från Fjällräven är här: Bergshell. Fjällräven 

Inspiration Vår/Sommar 2019, 21–25. 

Text 2 - Benton, Sarah. 2019. Res mindre. Utforska mer. Fjällräven Inspiration Vår/Sommar 

2019, 45–49. 

Text 3 - Lavonius Wike, Henrika. 2019. Tillsammans för naturen. Fjällräven Inspiration 

Vår/Sommar 2019, 52–53. 

Text 4 - Benton, Sarah. 2019. Varför göra en när du kan göra alla? Fjällräven Inspiration 

Vår/Sommar 2019, 94–97. 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Hanna Attåsen
Halmstad 2019


