
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90p), 30 hp

Samvete till salu

En diskursanalys om ekologisk hållbarhet i
modebranschen

Cecilia Hultberg

Strategisk kommunikation 30 hp

Stockholm 2014-05-30



Samvete till salu – en diskursanalys om ekologisk hållbarhet inom modebranschen 

Cecilia Hultberg 

 1 

 

 

 

 

                   Samvete till salu                         

                                          En diskursanalys om ekologisk hållbarhet 

                                     inom modebranschen 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Samvete till salu – en diskursanalys om ekologisk hållbarhet inom modebranschen 

Cecilia Hultberg 

 2 

Abstract 
 
Working title: Samvete till salu 

 

Författare:  Cecilia Hultberg  

 

Examinator:        Helena Mortenius 

 

Sektion:  HOS - sektionen, Högskolan i Halmstad 

 

                       Utbildning:            Medie- och kommunikationsvetenskap 

61-90 p Högskolan i Halmstad.  

 

Syfte:                       Analysera hur budskap kring hållbar utveckling skapas i 

marknadsföringssyfte hos modekedjor.  

 

Problem:                 Vilka är verktygen/argumenten för att skapa diskurser kring 

hållbar utveckling? Hur arbetar modeföretag med 

kommunikation kring miljöfrågor i 

marknadsföringssyfte och för att stärka sitt varumärke?  

 

Teori och Metod:         Uppsatsen tillämpar den kvalitativa metoden kritisk 

diskursanalys. Materialet diskuteras utifrån teorier i 

medie- och kommunikationsvetenskap, diskursteori, 

retorik och visuell kommunikation.  

 

Material:                 Materialet består i ett urval av några kända klädkedjors 

externa kommunikation av ekologiska klädlinjer (H&M, 

KappAhl och Lindex).  

                           

Nyckelord:           Ekologisk hållbarhet, PR- strategi, 

externkommunikation, diskursanalys, 

varumärkesbyggande. 
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                     1 Bakgrund och problematik 

 

Hur speglas diskursen kring ekologisk hållbarhet i retorik och 

marknadskommunikation hos några utvalda klädföretag? Det är vad som kommer 

att diskuteras djupare i denna uppsats. Ur ett kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv eftersträvas en granskning av den ekologiska kommunikationens trender 

och tendenser i ett modernt medielandskap.  

 

Denna uppsats syftar till att ge en inblick i hur den ekologiska externa 

kommunikationen ser ut hos några mer eller mindre kända svenska klädföretag. 

Några av dem har alltid haft en ekologisk inriktning, för andra är det något som 

växt fram på senare år. Uppsatsen kommer att skildra och problematisera hur 

dessa klädkedjor bygger sitt varumärke kring etik, ekologi och hållbar konsumtion, 

med avseende på retorik, semiotik och bildspråk samt en rådande miljödiskurs. 

Således kommer en diskursanalys av klädföretagens annonser och publikt material 

att genomföras i syfte att belysa kommunikationsstrategier. Det 

vetenskapsteoretiska perspektivet ligger åt det hermenautiskt kvalititativa, utan 

anspråk på att dra några objektiva och generella slutsatser, eftersom det är några 

utvalda texter som analyseras.  

 

Hållbarhetsfrågor får allt större utrymme i medier och används också i större 

utsträckning strategiskt i good will-syfte av företag. Allt fler svenska klädföretag 

väljer att hissa grön flagg, hur tar det sig uttryck i kampanjer och för 

konsumenten?  

 

Uppsatsen gör också anspråk på att skildra skillnaderna mellan hur olika 

företag marknadsför sig ur hållbarhetssynpunkt, om det existerar en sådan. 

Hur ser de olika kommunikationsstrategierna ut och hur skiljer de sig åt? 

 

1.1 Definition av hållbar utveckling  
Hållbar utveckling innebär att behoven hos människor som lever idag 

tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov äventyras. Hållbar utveckling består av tre av varandra ömsesidigt 

beroende delar (Regeringen.se/miljödepartementet). 

 Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, 

jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på 

naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.  

 
 Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och 

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser på lång sikt (Regeringen.se:2013). 
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1.2 Hållbarhetens allmänintresse 
 
Miljöredovisning betraktades för bara ett par decennier sedan som något 

abstrakt och flytande som inte använts i reklamsyfte eller uppmärksammats 

i publika sammanhang.  Miljöhänsyn har inte setts som möjligt att redovisa, 

då det är ett så pass ”mjukt ämne”. De ekonomiska faktorerna har däremot 

alltid setts som en självklarhet att rapportera i en årsredovisning, och vidare 

varit en given källa för medierna att ösa ur, oavsett det handlar om vinst 

eller förlust (Larsson& Ljungdal 2008:17).  

 

Nu är det möjligt att ta reda på hur företag hanterar frågor gällande hållbar 

utveckling, etik, och socialt ansvar, detta kan visualiseras i en s.k. 

hållbarhetsredovisning. Rapporten behandlar exempelvis det aktuella 

företagets miljöarbete och insatser för att motverka sociala 

missförhållanden hos underleverantörer som barnarbete etc. Liksom 

årsredovisningar tenderar en hållbarhetsredovisning att bli alltför 

omfattande och full av statistik och begrepp, således inte den typ av 

information allmänheten direkt tar sig tid att sätta sig in i. Men det är ett 

sätt att visa på transparens och en källa för medierna att inhämta 

information ifrån. På grund av ett utökat och växande intresse för 

miljöfrågor, och att konsumenter i allt högre grad ställer krav på företagens 

arbete har hållbarhetsfrågor blivit ett ämne på medieagendan (se 

omvärldsanalys avsnitt 6). Därför kan det vara av vikt att som klädföretag 

idag ha en strategi för hur etiska frågor kring miljö skall hanteras, en 

hållbarhetsredovisning. Men även bygga sitt varumärke på rätt sätt.  

 

Fler företag har på senare tid börjat profilera sig som miljömedvetna. En 

händelse som sannolikt fick mångas blickar att riktas mot klimatfrågan var 

Al Gores dokumentärfilm ”En obekväm sanning”. Lika mycket som det var 

en forskningspresentation var det ett inlägg i debatten och ett klart 

ställningstagande för människans påverkan på vår planet. 

Vad som framkommer i medierna får också en makt över opinionen, ” de 

(medierna) tolkar världen åt oss och bjuder in till samtycke kring 

tolkningen” (Nerman 1973:19; Ekström & Larsson 2000:158).   

 

Miljön är på agendan; debatterna kring global uppvärmning och 

kolkraftverkens hot mot natur och hälsa går varma. Många är uttalanden 

som sköljs över oss, informationen kommer i första hand från media. Vi kan 

i dagsläget urskilja en framväxt av nya målgrupper med en strävan efter att 

hålla en mer medveten och hållbar linje när det kommer till konsumtion. Se 

”Slowfashion – långvarig lycka 6.4” i denna uppsats. Dessa målgrupper ser 

sin egen roll i konsumtionskedjan och att de har makt att genom sina val 

också kan ställa krav. Krav som producenter och handeln måste möta. 

 

Hur hanteras detta rent marknadskommunikativt? När begrepp som 

kvalitet och pris inte längre är de enda faktorerna som är avgörande. Finns 

det strategier som kan vända konsumtionsskulden hos en potentiell kund 

till något annat? Till att känna stolthet över att handla och konsumera 

varor, och hur kan denna strategi användas av företag på bästa sätt? På 
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senare år har vi sett flera exempel på grupper av personer som ser det som 

värdefullt att tänka på miljön i sitt konsumerande. 

 

Från flera håll ökar kraven på att företag ska ta utökat ansvar för 

konsekvenserna av sin produktion. Till exempel genom att redovisa sina 

insatser för en hållbar framtid i en hållbarhetsredovisning. Studier visar på 

att dessa tenderar att vara allt för ytliga och framförallt gynnar företagen 

som PR1. För att möta kraven behöver modebranschen tilltala en stark 

målgrupp, med krav som går utöver pris och kvalitet, samtidigt som de 

behöver vara konkurrenskraftiga på en marknad med allt fler aktörer.  

 

Dock är de branscher med direkt koppling till miljöfrågan 

underrepresenterade i det vardagliga samtalet, det ligger inte lika nära till 

hands i det vardagliga samtalet att diskutera vindkraftverk och 

återvinningscentraler. Däremot finns ett större intresse för branscher som 

indirekt skulle ha möjlighet att bidra till att förbrukning och utsläpp 

minskar, exempelvis klädföretagen som jag valt att belysa i denna uppsats. 

Då detta (kläder) är något som de flesta dagligen kommer i kontakt med. 

 

1.3 Tidigare forskning 
Det är svårt att hitta vetenskapliga studier på området ekologisk 

kommunikation och diskursanalyser av klädbranschens ekologiska 

kollektioner. Detta kan bero på att ämnet är relativt ungt och så många 

omfattande studier inte hunnit genomföras än. Jag har gått igenom två 

vetenskapliga uppsatser som tangerar mitt ämne. Den ena ”När leder 

kännedom till handling”2  berör hur KRAV-märkta produkter 

marknadsförs, med tyngdpunkt på moderna kanaler som sociala medier. 

En fallstudie som riktar in sig på att studera KRAV’s marknadsföring mot 

slutkonsument. I studien konstaterar man att det finns många svårigheter 

för KRAV att nå ut med sin kommunikation. Den problematiken i 

kombination med den analys som bedrivs i denna uppsats kring vilken 

kommunikation som andra ekologiskt inriktade företag använder kan ge en 

fördjupad bild åt båda sidor.  

 

Den andra uppsatsen ”Att skapa ett problem och sälja en lösning”3 

undersöker annonser i modetidningen Elle ur ett normkritiskt feministiskt 

perspektiv. Den har intressanta kontaktytor i metoden som kompletterar 

det som jag studerar i denna uppsats. På grund av att den försöker att ta 

reda på vilka tecken och signaler som kan vara budskapsbärande i text och 

bild. Metoderna är liknande de som jag använder, så det kan ge en 

fördjupad insikt kring diskursanalys, bild- och textanalys att även läsa 

denna studie.  

    

 

 

 

 

                                                 
1
 http://miljo-utveckling.se/sjalvklarheter-och-pr-massig-fernissa/ 

2
 http://www.uppsatser.se/uppsats/793059f3ff/ 

3
 http://dspace.mah.se/handle/2043/15445 
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2. Syfte och frågeställning 
 

 

Den här uppsatsen syftar till att belysa på vilka sätt H&M, Lindex och 

KappAhl arbetar för att skapa trovärdighet för sitt varumärke ur ett 

ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Uppsatsen ämnar klarlägga vilka signaler 

som används för att skapa en viss image om hållbarhet och gröna värden i 

var och en av texterna och vad som är gemensamt respektive skiljer sig åt 

sinsemellan dem.  

 

 Hur skapas trovärdighet för varumärket och finns det specifika strategier 

för att uppnå det?  

 Vilka medel nyttjar företag i sin kommunikation med målgruppen, för att 

skapa en image där de förknippas med miljömedvetenhet och 

ansvarstagande istället för miljöhot?  

 
3. Avgränsningar  
Med anledning av ämnets bredd är det svårt att i detta arbete göra en 

rättvisande bild av vilken roll hållbar utveckling generellt spelar på 

mediearenan och i vilken utsträckning och på vilka grunder det har blivit 

en marknadsföringsstrategi. Därför väljer jag i första hand att begränsa 

mig till att kartlägga hur några företag i samma bransch arbetar med 

begreppet, och försöker skildra vilka strategier och budskap som 

framträder starkast i deras marknadskommunikation i samband med 

hållbarhetsfrågan.  

 

Begreppet hållbar utveckling är så brett att jag valt enbart att behandla 

delen om ekologisk hållbarhet. Utifrån de enskilda slutsatserna återknyter 

jag sedan till teorier kring pr och marknadsföring, samt medie- och 

kommunikationsvetenskap. Dock handlar det om en kvalitativ 

undersökning som inte gör anspråk på att dra några generella slutsatser. 

Jag har valt att exemplifiera några av de större svenska klädföretagen 

p.g.a. många sannolikt har kommit i kontakt med dem i sin vardag, 

därmed får de större igenkänning.  Jag hade från början för avsikt att 

jämföra dessa kedjor med ett par mindre kända, mer specialiserade inom 

ekologiska produkter. Men insåg att det skulle bli en för krävande uppgift.  

 

Jag analyserar stickprov av en eller ett par av de här företagens annonser 

och kampanjer, syftet är alltså inte att göra en analys av företagets totala 

insatser inom CSR-arbete. En sådan studie hade varit för omfattande.  
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4. Teoretiska perspektiv  
 

Följande avsnitt är en genomgång av de teoretiska perspektiv som jag ser 

som relevanta att förhålla mig till i den diskussion som kommer att föras 

vidare genom uppsatsen. Jag har valt att vara närvarande och föra ett 

resonemang även i denna teoridel, som ett sätt att förtydliga och klargöra 

varför jag använder specifik teori.  

 

Som problemformuleringen antyder kommer jag att fördjupa mig i hur 

diskurser kring miljöfrågan skapas, enligt min tes i avseende på att vinna 

gott anseende på marknaden. Vad ligger till grund för detta och hur ser 

framtidsutsikterna ut på området? I hopp om att råda klarhet i begreppen 

syftar följande teoretiska resonemang till att ge nya infallsvinklar åt denna 

problematik. 

Det är viktigt att här poängtera att det här är ett urval av teorier utifrån 

författarens subjektiva förförståelse. Denna teoretiska ram får förtroendet 

att ringa in och definiera följande resonemang genom uppsatsens gång, och 

även den slutgiltiga analysen. Teorierna i sig, fristående från denna uppsats 

vill säga något om världen och rutar in till synes abstrakta fenomen. I 

denna uppsats appliceras dessa teorier på sammanhang som enligt 

författarens synsätt betraktas som relevanta.  

 

4.1 Diskursteori 
Det finns många definitioner och betydelser ordet ”diskurs”. Ett sätt att göra 

en definition är att som Whinther Jørgenssen & Phillips (2002:1) beskriva det 

som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen).” 

Här menar man att språket är strukturerat i på ett sätt som människan rättar 

sig efter när hon agerar i olika sociala sammanhang. Diskursanalys kan 

beskrivas som ”studiet av språklig handling” i det sammanhanget blir 

diskursen den aktuella texten, inbegripet både form- och innehållsmässiga 

aspekter. ”Diskursen är (..) ett sätt för forskaren att synliggöra en 

sammanhängande språklig kedja av utsagor i en viss kontext, och göra 

denna till föremål för analys” (Ekström, Larsson 2000:170). En diskurs kan 

också vara något som utmärker ett verksamhetsområde, och som styr hur 

tankegångarna går inom just det ämnet, till exempel medicinsk eller juridisk 

diskurs (Ekström, Larsson 2000:170). 

 

Den här uppsatsen ska studera kommunikation i ett visst sammanhang, i detta 

fall ekologisk hållbarhet inom modebranschen. Enligt Deborah Tannen (1986:6) 

innebär diskursanalys inte en teoretisk eller metodologisk ansats, utan 

endast ”language beyond the sentence”. För mitt tillvägagångssätt anser jag 

lingvisten Faircloughs (1995: 59) analysmodell vara användbar, den 

betraktar en kommunikationshändelse utifrån tre dimensioner, (den 

textuella, kontextuella och den sociohistoriska) och framhåller att texten hela 

tiden måste bedömas utifrån sitt sammanhang - kontexten. I den här 

uppsatsen ligger fokus på den textuella analysen, men även sociohistoriska 

delar vägs in. 
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Begreppet kontext innebär sammanhanget i vilket en utsaga förekommer, 

(Ekström, Larsson 2000:171). Vid analysen som i det här fallet utgörs av 

hållbarhetskommunikation hos olika klädföretag är det relevant att läsa in i 

vilken kontext som texterna (annonserna) förekommer.  

 

Detta hänger ihop med Foucaults filosofiska teorier om vilken roll 

sammanhanget spelar. Enligt Foucault finns inga bakomliggande sanningar 

om hur verkligheten är utformad. Allt bärs av diskurserna som är 

föränderliga och styrs av maktordningar i samhället. (Foucault 1974) 

Diskursanalysen klargör hur diskursen är konstruerad och hur budskap 

skapas i den. Diskursanalys definierar den aktuella texten, eller länkar av 

olika texter. En språklig kedja av texter synliggörs i en viss kontext 

(Ekström, Larsson 2000:170). 

 

Schütz (1976) var förespråkare för den fenomenologiska sociologin och 

förespråkade således uppfattningen att människor föds in i en social värld 

en värld med en meningsstruktur som byggde på tidigare generationers 

interaktion. Vår värld är således socialt konstruerad, snarare än beständig 

och solid i sig själv. Detta resonemang utvecklades sedan genom ytterligare 

forskare som Berger, Luckman och Kuhn till den sociala konstruktivismen. 

Denna syn är numera frekvent använd, och användbar på områden som 

berör ex. diskursanalys. Det konstruktionalistiska synsättet har banat väg för 

det kvalitativa forskningsgreppet (Aspers; 2007: 22).  

 

4.4 Den kulturella kommunikationssynen   
Den kulturella kommunikationssynen är ett perspektiv på kommunikation 

som lägger vikt vid tankarna om gemensam förståelse. Dock är det 

fortfarande öppet för tolkningar om hur denna förståelse på bästa sätt kan 

uppnås. men perspektivet stödjer synsättet att världen är mångtydlig och 

att alla tolkar verkligheten utifrån sina egna referensramar, något som 

stämmer överens med hermeneutikens teorier om för och för- förståelse. 

Denna kommunikationssyn används vid analys av texterna, speciellt vid 

PR-syfte. 

 

”I det kulturella perspektivet på kommunikation betonas gemenskap” 

(Larsson 2002:186). Syftet är inte att överföra någons verklighetsbild till 

någon annan utan att ”skapa en gemensam mening och förståelse av 

verkligheten” som Mats Heide och Charlotte Simonsson skriver ( Larsson 

2002:187). Då det går att betrakta hållbarhetsfrågor som en inriktning i 

samtiden, en grupp med ett gemensamt intresse, är det därför logiskt att 

kommunicera med dessa utifrån deras syn på verkligheten, deras normer 

och värderingar. Den kulturella kommunikationssynen är inte enkelriktad 

och linjär utan den styrs av ett ömsesidigt utbyte mellan människor. I detta 

utbyte kan antas att någon form av relation etableras, och när ett företag 

lyckas etablera relation med sin målgrupp genom en aktivitet som 

ovanstående, knyter det målgruppen närmre sig.  

 
 
 



Samvete till salu – en diskursanalys om ekologisk hållbarhet inom modebranschen 

Cecilia Hultberg 

 11 

4.5 PR- begreppet  
Den raka översättningen är Publika relationer men PR- begreppet kan 

definieras på en rad olika sätt. Det är relevant att utreda med anledning av 

att en PR- kampanj analyseras senare.  

 

 Problematiken ligger kanske främst i definitionen av publiken, vem eller 

vilka innefattar denna publik? Inkluderar det publiken för just det media 

som en specifik kampanj exponeras i, eller är det vidare än så? Relationer 

med allmänheten är enligt många en lämplig definition, och som i ett 

demokratiskt perspektiv kan beskrivas som en resonerande allmänhet eller 

offentlighet (Larsson 2002: 107). Ofta beskrivs relationerna med 

allmänheten som att de eftersträvar ett utbyte, som beskrivs av Dozier, 

Grunig & Hunt (1995 ) en konsensus av ömsesidig förståelse och därav ett 

långsiktigt relationsbyggande. Det gamla sättet att hantera PR byggde 

nästan uteslutande på att ge något så mycket publicitet som möjligt. 

Synsättet var att medierna fungerade allmänbildande (Cutlip 1994). Idag är 

medvetenheten en annan och allmänheten har blivit något mera kritisk mot 

vad som skrivs. Därför är det inte på något sätt en lösning att vänta sig 

respons på ett enkelriktat budskap. Det krävs mer än så. Den symmetriska 

kommunikaionsmodellen förespråkar en mer etisk och jämlik 

förståelseprocess, som idealiskt liknar en dialog (Larsson, 2002: 111). 

Definitionen av målgrupp kan förklaras med en grupp som utsätts för 

andras maktutövande och handlingar, jämför vi däremot med 

publikbegreppet är denna mer självständig och tillskrivs, åtminstone 

utifrån, större makt och handlingskraft. Det är vanligt att den traditionella 

transmissionssynen på kommunikation används i PR- syfte. Man 

eftersträvar då att förändra människors uppfattning med massmediala 

verktyg. Vid strategisk kommunikation är det därför som allra mest 

väsentligt att ha såväl kunskap som förståelse för målgruppen. Målgruppen 

är ytterst central vid marknadskommunikation, social marknadsföring och 

profileringskampanjer (Palm 2006).  

 

Det går att urskilja två allmänna riktningar inom PR (Vasques & Taylor 

2001), synsätt som kan definieras antingen som; den reaktiva publiksynen 

eller som att publiken betraktas som passivt objekt, utan handlingskraft att 

driva egna frågor och därför ett föremål för organisationer att rikta sig till 

med olika budskap. Den dialogiska riktningen ger däremot en bild av en 

publik som är aktiv som dessutom har förmåga att stå i ett 

dialogförhållande med organisationer (Larsson 2002: 115). Ekologisk 

produktion tilltalar möjligen i något högre grad en aktiv publik. Vad är det 

i den ekologiska diskursen som appellerar en aktiv konsument? 

 

Grunig och Hunts grundmodell för planerad kommunikation handlar om 

den kontrollerade kommunikationen i väl valda kanaler som kan sägas 

ligga som ett övergripande tankemönster över flera andra teorier på 

området strategisk kommunikation. Som namnet antyder handlar det om 

strategier en definition på begreppet strategi görs av Karlöf som finns för 

utbyte och hur kommunikation på bästa sätt genomförs, med tankesättet 

om att förhandling och kompromissande kan vara ett effektivt sätt för 

organisationer att uppnå framgång (Dozier m.fl. 1995).  
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4.5.1 PR som begrepp 
PR, publika relationer svenskt översatt kan kort förklaras med 

”förhållandet mellan ledare/makthavare och >folket< eller delar av folket” 

samt att skapa och sköta relationer..med sin omvärld. (Larsson 2002). Det 

kan vara problematiskt att fånga PR-begreppets hela betydelse, då det kan 

innefatta så mycket. Då jag talar om PR i denna uppsats relaterar jag 

övervägande till företags relationer med sin målgrupp. Då med 

målsättningen att skapa god relation. Vad som är att betrakta som god 

relation med målgruppen är relativt, och kan handla om allt från att 

attrahera en ny specifik målgrupp till att lyfta varumärket efter en skandal. 

PR kan ses som ett medel för att kunna bygga varumärket. 

Relationsfenomentet i denna uppsats fokuserar på uppfattningen/ryktet hos 

omvärlden samt framträdandet /retoriken, för de företag som granskas. 
 

4.5.2 PR- strategier 
Strategier inom PR och kommunikationsområdet kan betraktas som ett 

väsentligt begrepp att behandla och reda ut. Under senare delen av 1990- 

talet har strategin kommit att inte enbart handla om ”att sälja” utan fokus 

läggs i allt större grad på vilka strategier som skall användas för att kunna 

uppnå ett ”kommunikationsmål” (Palm, 2006). 

 

4.5.3 Etik och PR 
Har företagen kommit att överta en roll av samhällsansvar som tidigare var 

förbihållet/ endast förväntat av journalistiken och Public service? Har den 

ökade relationen med pressen resulterat i att företagen i allmänhet och i 

detta fall modeindustrin kommit att ta socialt ansvar? Det sociala ansvar 

som läggs på medierna står nu även till företagen att efterfölja. De villkor 

som medier bör leva upp till är följande. Picard myntade termen 

”democratic-socialist theory of the press” som åsyftar hur tongångarna gick 

under mitten av åttiotalet gällande massmedias ansvar. Storbritannien och 

Sverige var de länder som låg i framkant när det kom till att bära upp ett 

socialt och etiskt ansvar (Caywood 1997) . Mot denna bakgrund vilar nu 

dagens och morgondagens etiska dilemman. 

 

4.6 Värdeskapande och varumärkesbyggande 
En produkts värde kan bedömas bero på differensen mellan dess fördelar 

och kostnader. För att höja värdet gäller det att antingen sänka priset på 

produkten eller försöka öka fördelarna som produkten ger (Best, 1997). Det 

ekonomiska värdet för kunden definieras därför av en nettovinst. Det 

tydligaste är priset som betalas, men även annat som till exempel underhåll 

och kvalitet. Dock kan alla fördelar med en viss produkt inte mätas i 

ekonomiska faktorer, det finns även känslomässiga aspekter att ta hänsyn 

till. En produkts utseende, en servicetjänst eller ett företags rykte är svårare 

att sätta ett pris på och det är detta som de känslomässiga fördelarna 

kännetecknar. Vissa produkter kan till och med uppfylla psykologiska 

behov för konsumenten eller fungera som ett sätt att uttrycka personlighet 

(Best, 1997).  
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Vad medias roll som normbärande i samhället har tätare sammanflätats 

med den roll många företag kommit att axla. Då företagen speglas i 

medierna gäller de att de är tydliga med vilka budskap de sänder ut, i form 

av normer för vad som är gott eller ont. Eftersom människor vill handla 

från företag som stämmer överens med deras livsstil och normer. 

 

Begreppet livsstil hänvisar till en systematisk upprepning av mönster, där 

yttre faktorer som klädsel, accessoarer mm blir symboler för något 

gemensamt. Det kan handla om gemensamma värderingar som är 

outtalade och som vi själva kanske inte ens kan uttrycka explicit, men de 

framträder i vårt sätt att bära ex. kläder (Gripsrud 2000: 103). Enligt 

Bourdieu är livsstilar systematiska produkter av habitus, och begreppet 

smak, vilka kan jämföras med dagens trender, är en underliggande princip 

för vilka val vi gör, utifrån socialt bestämda dispositioner. 

Marknadsföringen lanserar olika bilder av livsstilar, i syfte att sälja. Vi 

tilltalas av dessa ”livsstilstecken”, dock består premisserna för vad som 

lockar oss snarare av sociala mönster, än egna individuella beslut. 

Människor förhåller sig till vissa normer för att tillhöra gruppen (Gripsrud 

2000: 223). Exempelvis kan det inom en grupp av vänner eller kollegor 

uppfattas som uppseendeväckande om någon plötsligt tatuerat sig i 

ansiktet. Han/ hon skulle direkt mötas av en ifrågasättande reaktion, 

avståndstagande och eventuellt behöva förklara sitt handlande som av 

olika skäl inte överensstämmer med den sociala gruppens livsstilstecken. 

Vidare i en annan grupp av människor kan samma tatuering bemötas med 

positiv respons, alternativt att ingen höjer på ögonbrynen. Samma tecken, 

möter olika reaktioner beroende på konstellation av människor. Detta kan 

ett företag anpassa sig efter då det bygger sitt varumärke. En produkt kan 

bli en symbol för hur man ser på sig själv och ett varumärke kan på så sätt 

ha en ”self expressive” fördel för någon genom att då kunna förmedla sin 

image genom produkten (Gripsrud 2000). 

 

4.6.1 Varumärke & CSR 
Profil och varumärke är två angränsande begrepp som ibland går in i 

varandra. Det innebär att systematiskt arbeta för att förstärka och förbättra 

sitt anseende (Palm 2006:85) Produktvarumärke är intressant för 

marknadsförare och organisationsvarumärke är intressant ur ledningens 

perspektiv. Produktvarumärket har en kortare livscykel och skapas av och 

upprätthålls av marknadsföring. Organisationsvarumärket lever så länge 

företaget lever och upprätthålls av sådant som de anställdas agerande, den 

interna kommunikationen och events mm. organisationens varumärke är 

således vidare i utformning. De kampanjer som analyseras i denna uppsats 

är alla för produkter, men de gör också avspegling på hela företaget. 

Varumärke kan kort definieras som ”den bild organisationen önskar att 

omvärlden har av den”(Palm 2006:87) målet för varumärkesbyggande är 

således att allmänhetens image (uppfattning) skall vara densamma som 

profileringen (hur företaget önskar uppfattas). 

 

Likeability är ett begrepp som syftar på företagets eller organisationens 

förmåga att bli omtyckt. Ett sätt för en organisation att uppnå likeability är 

att sjösätta s.k. Corporate Social Responsibility- aktiviteter. Genom att låna 
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anseende av en välkänd välgörenhetsorganisation genom att ingå ett 

samarbete, sponsra eller att själv utföra aktiviteter som på olika sätt gynnar 

hållbarhetsfrågor eller mänskliga rättigheter. Genom CSR- aktiviteter kan 

ett företag med låg likeability spä på sitt förtroendekapital (Palm 2006:91).  

 

4.7 Varumärkeshistorik och marknaden  

 

Varumärket i sig är alltså ett konkurrensmedel, ett fenomen som betraktats 

som naturligt sedan 1980- talet, mycket beroende på att den rådande 

standarden hos produkter vid det laget uppnått en kvalitet som gjorde att 

produkter i många fall var lika bra, det enda som skiljde dem åt var utseende 

och varumärket. Fokus låg inte längre på produkten och dess funktioner, utan 

man sökte andra immateriella värden att förknippa produkten med. Såsom 

kärlek, omsorg, sundhet och sällhet. Produkten blev en symbol för en viss 

livsstil eller för önskningar och drömmar människor kan tänkas ha.  

 

4.7.1 I grunden - ett utbyte  
 Brooms relationsmodell (1997) bygger till övervägande grad på bytesteori 

och förhandlingsteori. Vi människor utbyter varor och tjänster, som i 

förlängningen symboliserar värden av olika slag. Ekonomiska värden 

liksom sociala eller statusmässiga utbyts, beroende på situation och 

organisation (Larsson 2002). Relationer kan beskrivas som en pågående 

process av utbyten. (Penman 1980: 2), interpersonell relationsforskare. 

Denna utbytesaspekt är högst relevant i sammanhang som berör PR i 

ekologiska sammanhang då utgångspunkten för att nå ut till målgruppen är 

ett gemensamt hot, d.v.s. den bild som målgruppen har av miljökrisen 

behöver bekräftas från det aktuella företagets sida för att ett utbyte och en 

relation ska kunna uppstå. Att ett företag väljer att arbeta för miljön, för en 

god sak, gynnar alltså målgruppen, och i förlängningen även det aktuella 

företaget. Företaget skapar ”goodwill”. Det är en av många vägar att gå för 

att företag i tiden att idag på ett strategiskt sätt möta målgruppen genom ett 

utbyte. Värden som uppskattas hos målgruppen bör därför även uppskattas 

hos företaget som riktar sig till dessa, för att företaget ska vinna förtroende 

hos denna målgrupp. Per automatik blir det därmed avgörande att 

företaget känner till, inte bara vad målgruppen ställer för krav på aktuell 

produkt, utan även vad de har för värderingar i allmänhet. I organisationer 

är resurser ett begrepp som kan inta mången skepnad. Utbytet är heller inte 

uteslutande att förknippa med ett ömsesidigt utbyte, utan faktorer som tid 

och rum inverkar även, synergieffekt (Larsson 2002: 87). 

 

4.8 Med dialogen som ideal 
Kräver dagens varumärkesbyggande större fokus på dialog med 

konsumenterna? De teorier som finns kring PR- fältet är relativt fåtaliga, i 

varje fall på egna teorier. Däremot kan PR- fältet starkt sägas bygga på 

teorier kring kommunikation. Den teori som betraktas vara tongivande på 

PR- området är generellt sett James Grunigs (1992) Excellensprojekt, som har 

kritiserats för att vara funktionalistisk med en övergripande 

transmissionssyn på kommunikation. Kan detta vara en anledning till att PR- 

fältet fram tills nu legat relativt lågt med satsningar på etiska värdefrågor? Den 
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kan i övrigt beskrivas dels som liktydig med den symmetriska 

tvåvägsmodellen, dels som en kombinationsmodell och mix av 

symmetriska och asymmetriska ambitioner. Jag anser att den symmetriska 

kommunikationsmodell är mest relevant för att diskutera pr och diskurser 

kring ekologisk kommunikation, då denna hänsyftar till och gör anspråk 

på demokratiska aspekter, något som jag ser i hög grad kan relateras till 

hållbarhets-kommunikationen hos företag i dagsläget.  

 

Intar vi en nyliberal syn på samhällets opinionsbildning, ser vi att även 

finansiellt svagare grupper anses kunna utöva ett inflytande. Att betrakta 

public relations som en sammanhållande kraft i samhället, hör kanske inte 

till den allmänna uppfattningen. Men om vi går till grundbetydelsen av 

begreppet syftar det ändå till en slags relation mellan individ och 

producent.  

 

PR har potential att verka som sammanhållande kraft för samhället, att 

aktualisera och uppmärksamma människor på gemensamma 

angelägenheter (Kruckeberg och Starck), här kan paralleller dras till Marcuses 

tankar om att den moderna människar blir allt mer alienerad och avskärmad från 

vårt gemensamma samhälle. Med avseende på ”the loss of community” 

menar Kruckeberg vidare att den moderna människan har blivit likriktad 

som en konsekvens av urbanisering och masskultur. Det som av 

Kruckeberg och Starck beskrivs som ett ”samhälleligt vakuum” kommer 

att utgöra arenan för publika relationer och därmed skapas möjligheter för 

ett samhälleligt samtal om gemensamma problemområden (Larsson 

2002:36).  Att betrakta miljödiskursen utifrån detta perspektiv kan öppna 

upp för att analysera ytterligare kring vilka svagheter och vilka behov som 

den moderna människan i dagsläget kan tänkas ha, och på så vis varför det 

rimligen skulle vara aktuellt att anspela på dessa i kommunikationen med 

konsumenterna från ett företags sida. Miljödiskursen som ett gemensamt 

hot, kan betraktas som ett användbart klister, för att hålla samman 

människor, och genom att hänvisa till teorier kring alienation blir det 

tydligare att spekulera kring varför människor väljer att anpassa sin livsstil 

efter just miljödiskursen.  

 

 PR- fältet gränsar till, men har i många fall hållits alltför avskiljt ifrån, 

andra samhällsvetenskapliga områden som: medieforskning, ledarskap, 

organisationskommunikation och organisationsteori (Mc Kie 2001). Inom 

PR- området är det däremot svårt att detektera de sk. kritiska och 

kulturella vändningar som återfinns inom ovanstående fält. PR- tanken 

befäster i många fall även traditionell syn på organisationsbegreppet som 

upphöjer de materiella värdena som strukturer, byggnader, 

produktionssystem och datorsystem, det banar väg för transmissionssynen 

på kommunikation. Modernare synsätt vill lyfta fram organisationen, inte 

som fysisk, utan snarare visa på att organisationen bärs upp av, och består 

i kommunikation mellan organisationsmedlemmarna. Detta synsätt kan i 

mitt arbete överföras till tanken på företags kommunikation med 

marknaden. Målgruppen är inte en fysisk institution som det går att 

”omvända” genom påklistrade budskap. 
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5. Metod 
 

Det empiriska materialet består i ett urval annonser och kampanjer som 

marknadsför ekologiska kläder i Sverige. Med utgångspunkt i kvalitativ 

metod tillämpas vidare diskursanalys för att nå fram till en slutsats. Kritisk 

diskursanalys utförs för att tydliggöra eventuella normer, värderingar och 

mönster som ligger till grund för företagens kommunikationsstrategier. Här 

kommer jag främst att se till retoriska grepp i annonsering men också 

bildanalys. Analysen görs inte för att se effekterna ur ett 

mottagarperspektiv, utan fokuserar på att endast visa på hur 

kommunikationen ser ut.  

 

5.1 Kvalitativ metod 
Jag utgår i mitt arbete från datainsamling från olika dokument, artiklar och 

publikationer. Detta empiriska material måste dock användas med 

medvetenhet om att det är just subjektivt material, det är inte händelser och 

sanning i sig. Jag strävar därför efter en relativ hållning. Som 

uppsatsförfattare utgår jag inte från en positivistisk ståndpunkt då denna 

kunskapssyn istället är objektiv och beständig. Min uppfattning lutar 

snarare åt en relativ kunskapssyn, som till viss del är konstruerad och 

beroende av sociala omständigheter (Alvesson, Skjöldberg 2008:67).   

 

Detta tankesätt har enligt min uppfattning vissa gemensamma nämnare 

med Habermas teori i Knowledge and Human Interest (1972) om att 

vetenskaplig kunskap är en produkt av människans kunskapsintresse, inte 

ett givet resultat av en vetenskaplig logisk process (Alvesson, Sköldberg 

2008: 128).  Jag vill passa på att uppmärksamma detta synsätt som en 

illustration av hur jag anser att denna uppsats bör betraktas. Avsikten är 

inte att komma fram till objektiva faktakunskaper om sakernas tillstånd, 

utan att ge ett underlag för problematisering och diskussion.  

 

5.2 Självreflexion och förförståelse 
Trots ambitionen om att inta en objektiv hållning, analyserna går det inte 

att som forskare fly från sig själv och risken finns att egna värderingar, och 

förförståelser, kommer att lysa igenom och omedvetet påverka både de 

frågor som ställs till texten och hur svaren tolkas. Det kan därför vara till 

hjälp att sträva efter en reflexiv metodologi där jag även intar en 

självreflexiv ansats (Alvesson, Sköldberg 1994) metodologiska principer 

som ofta styr fallstudier och som i synnerhet blir väsentligt för politiskt 

inriktat reportage, ”politik syftar på dominansen för vissa värderingar och 

intressen” (Alvesson, Deetz 2000: 146).  Det kan därför ha relevans när den 

här uppsatsen berör CSR kommunikation. 

 

Medie- och kommunikationsvetenskap är en tolkande vetenskap och har 

bakgrund inom t.ex. hermeneutik, fenomenologi och semiotik. Dessa 

vetenskaper har gemensamt att de undersöker mening och 

betydelseinnehåll som finns i sociala handlingar, t.ex. i texter. Vi lever i en 

social värld som inte består av observerbara mätbara objekt och beteenden, 

utan av meningsfulla handlingar och resultat av handlingar. Allt som har 
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en symbolik och som har något att uttrycka – har en mening som kan 

förstås, om vi ha tillgång till samhällets och kulturens koder. Koder är en 

förutsättning för kommunikation. (Ekström, Larsson 2000: 13-14) I 

kommande analyser tolkas annonskampanjer utifrån tecken och koder 

genom bildanalys och retorikanalys. 

 
5.3 Bildanalys och semantiska begrepp 
Då mitt material består i annonser med mycket bildmaterial blir det 

naturligt att bildanalys är en metod som används för att urskilja 

budskapen. Allt som kan tolkas är tecken, säger semiotikens grundare, 

Ferdinande de Saussure (Larsson, Ekström 2000:141). Vidare menar 

Saussure att språket är ett teckensystem som uttrycker något och att vi tar 

in och tolkar allt via ögonen. Men det går mycket snabbare att göra tolkning 

av bilder, den tolkningen görs snabbare än om vi behöver läsa en hel text. 

Bildens minsta enhet som inte kan analyseras kallas grundelement, som 

framträder när en bild förstoras upp extremt och blir otydbar. Liksom en 

bokstav är språkets minsta enhet (Åstrand 1996:77).  De delar som är de 

minsta, men ännu tolkningsbara, benämns: delbetydelser. En mening består 

av flera tolkningsbara delar som skapar syntagm – mening. Även bilder 

bildar syntagmer genom sina delbetydelser som bidrar till en helhet 

(Ekström, Larsson 2000:142). I analysen av annonser tillämpas bildanalys: 

semiotisk analysmetod, där man tar hänsyn till olika tecken och vad de 

symboliserar i bilden. De underliggande betydelser som tecken i en bild 

kan ha, blir mycket viktiga för att en analys skall bli görlig. Tecknen 

beskrivs då utifrån de underliggande betydelser och associationer som de 

har inneboende. Detta kallas ”latent nivå”, och innefattar det som inte är 

synligt för blotta ögat. Det motsatta, är tecknen på en manifest nivå, och 

innefattar alla synliga tecken i bild (Ekström, Larsson 2000:144). Även dessa 

är viktigt att beskriva i analysen. Latenta och manifesta nivåerna 

sammantaget ger en större bild; ett + ett blir tre. På så sätt kan bilder 

kommunicera subtila budskap. ”Med tecken menas den helhet som bildas 

av uttryck och innehåll på manifest och latent nivå” (Ekström, Larsson 

2000:144). 

 

För att kunna göra en bildanalys är det till hjälp att känna till ytterligare 

några begrepp. Dessa beskrivs av Ekström & Larsson i ”Metoder i 

Kommunikationsvetenskap” (2000:149). 

Tecknen består av mindre delar: 

Grundelement, de minsta som kan utgöras av en punkt eller ett streck etc. 

 Delbetydelser, som är de minsta tolkningsbara delarna 

Helhetsbetydelser, som består av grundelement och delbetydelser. 

 

Ikon: är en avbild av verkligheten, som ett foto. 

Metonym: man ser endast en bit av bilden, men delen representerar 

helheten, tex ett löv= ett träd. Betydelsen används även inom litteraturen. 

Index: Ett förstadium där nästkommande steg kan räknas ut. Graviditet 

leder till barn etc. 

Metafor: En förkortad liknelse. 

Symbol: ett socialt överrenskommet tecken. T.ex. tummen upp är positivt. 
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För en djuplodande analys skall associationerna som görs vägas kritiskt och 

förankras i den sociala kontext som de förekommer. Man tar då hänsyn 

även till samhällsnormer.  

 
5.4 Retorikanalys 
Jag kommer att använda mig av retorikanalys som ett sätt att urskilja 

argument och budskap i de valda texterna. Retorik är konsten att övertyga 

genom ett strategiskt bruk av symboler men är också den vetenskap som 

tillhandahåller olika metoder och teorier för kritisk analys av 

samhällskommunikation, både i verbala och icke-verbala former men i 

syftet att påverka (Ekström, Larsson 2000: 151-152). Övergripande kan 

nämnas att det är relevant inom all försäljning att försöka vinna över 

kunden på sin sida och sedan presentera argument som skall få kunden att 

utföra önskat beteende. I de fall jag tar upp handlar det om att sälja kläder, 

men indirekt också om att bygga ett varumärke och skapa en image med 

likeabilty. Det aktuella företaget använder sig av de medel som står till buds. 

I det här fallet är det annonser som utgör texterna. Inom retorikanalysen 

finns tre begrepp som förefaller centrala vid bedömningen. Dessa är: 

 LOGOS - förnuftsargument 

 ETHOS – trovärdighetsargument 

 PATHOS – känslobaserade argument 

 

Dessa tre är länkarna som binder samman ett påstående till ett resonemang 

som är möjligt för individen att ta till sig, och förlika med sin egen 

världsbild. De är alla argument, men används i olika sammanhang och 

olika syften. Logos- argumentet som talar till människans förnuft är 

effektivt för ämnen som är relaterade till heder, nytta, hälsa, trygghet och 

genomförbarhet. Ett vanligt förekommande exempel på när detta argument 

tillämpas är vid ekonomiska resonemang. Detta kombineras i många fall 

med heders- argument som vill tydliggöra ”den goda saken” och tillämpas 

även i sammanhang som anspelar på goodwill. Med ett s.k. deduktivt 

resonemang stödjer sig argumentationen på allmänna lagar för att nå en 

slutsats. En uppställning av alla premisser och med en slutsats kallas 

syllogism. Den regelrätta syllogismen består i tre led; översats, undersats och 

slutsats. En ofullständig eller förkortad syllogism kallas entymem, dessa är 

betydligt vanligare förekommande (Gunnarsson 2006:78-79). 

 

”The story rhetoric tells is always a story with a purpose; it is never told for 

its own sake (Hart 1997:7) syftet är i en retorisk text således alltid att vara 

övertygande. Aristoteles betraktade retoriken som starkt knuten till sin 

kontext. Metoden neo-aristotelisk innebär således att man betraktar texten 

utifrån sitt sammanhang (Ekström, Larsson 2000: 154) denna metod 

används i den här uppsatsen vid analyserna. 

 
5.4.1 Begrepp inom retorikanalys 
Exordium: En intresseväckande inledning 

Propositio: En tes 

Narratio: Bakgrundsbeskrivning 

Conclusio: Sammanfattning 
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Elocutio: Hur texten är formulerad, stilmässig nivå. 

 

Det finns kritik mot den neo- aristoteliska analysen för att vara stelbent, 

men det är inte tvunget att endast använda sig av den fullt ut. 

Retorikanalysen är i övrigt hermeneutisk och rör sig flexibelt från tolkning 

till tolkning. För att förstå helheten behöver man ha insikt om delarna. 

Således är tolkningen en process. I detta forskningsprojekt ligger fokus på 

att utläsa hur budskapen konstrueras i de olika kampanjerna/annonserna. 

Det genomförs ingen analys på hur det uppfattas av en publik, men det går 

ändå att göra tolkningar av de olika koder som framkommer av texten, och 

av bilden, i materialet. Till exempel tittar man på disposition och 

utformning, på vilket sätt försöker texten verka övertalande, om den har en 

övertalande ton, hur skapas trovärdighet, finns det andra element som för 

fram budskapet? Retorikanalysen syftar till att urskilja språkliga finesser 

(Larsson, Ekström 2000: 158-159). 

 

5.5 Budskapsstrategier 
I texterna är syftet att klargöra vad budskapet är och hur det tar sig form. 

Här görs en närmare förklaring av begreppet budskapsstrategi. 

”Budskapsstrategin måste styras av kommunikationsmålet” (Palm 2006: 

59).  

A och O för att målgruppen ska ta till sig information om ett specifikt ämne 

är att det finns ett intresse. Det handlar inte om kunskapsöverföring utan 

om att väcka intresse. För att öka engagemanget är följande punkter viktiga: 

 Volym 

 Närhet 

 Känsla 

 Diskuterbarhet 

 

Detta är begrepp som även kan jämföras med nyhetsvärderingens 

principer. 

 

Efterfrågestyrd kommunikation: 

Fördelar 

 Kostnadseffektivt för sändaren 

 ”Att informationsanvändaren själv söker fram den information som 

behövs innebär i teorin att rätt information når rätt mottagare i rätt 

situation och vid rätt tidpunkt” (Palm 2006: 143). Dock behöver den 

efterfrågade informationen inte automatiskt nå fram till den som 

efterfrågar, och den behöver heller inte avläsas på samma sätt som från 

början avsågs (jämför teori kring encoding –decoding.). 

 Webbplatser finns tillgängliga dygnet runt, ett snabbt medium. 

 

Internet är ett medium som från flera håll betraktas som efterfrågestyrt 

medium. Google används i hög utsträckning och accelererar allt eftersom. 

Att ligga på topp bland alla de hundratals träffar som ett sökresultat kan 

ger är att betrakta som en attraktiv kommunikationsposition. Positioner 

som företagen hela tiden försöker att flytta fram, genom 

sökmotoroptimering går det att anpassa urvalet av vilka sökträffar som ska 

hamna högst upp på listan (Palm 2006: 142).  
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För att skapa förtroende hos målgruppen är det en viktig del att ha tre 

grundpelare för organisationen att luta sig mot dessa är; kännedom och 

anseende. Respekterad och omtyckt är målet med profilering. En lyckad 

organisation förmedlar sitt förtroendekapital via en framgångsrik 

profilering. För konsumtionsbranscher, men även för idéburna 

organisationer är det är det av stor vikt att människor känner till dem. 

Respekt + likeability = anseende. Att ha ett högt anseende är alltså av större 

betydelse än att enbart vara välkänd. Vad företagen vill förmedla utåt är 

budskap som handlar om förbättringar och positiva resultat. 
 

5.6. Begreppsdefinitioner och 
spridningsprocess 
Enligt Rogers handlar kommunikation gällande nya tankemönster om 

förhållandet mellan dessa fyra segment: 

 Idén (the innovation)  

 Dess kommunikation från en individ till en annan.. 

 I ett socialt system.. 

 Över tid 

(Rogers 1962: 12) 

 

”Definition Diffusion of innovations” ung. sv. övers; ”spridning av 

innovationer” (från latinets innovare) En innovation är något som tagits i 

bruk 

Det här är en tankemodell som skiljer sig ifrån Palms syn till viss del, i 

synnerhet på grund av att individernas eventuella intresse inte 

problematiseras. Dock är det en grundsyn som visar på vilka beståndsdelar 

som varit väsentliga vid tidigare analys av hur nya tankar och idéer 

kommunicerats (ur ett spridningsperspektiv). Även Palm menar på att 

diffussionsteorin beskriver naturliga processer, som existerat långt innan 

teorierna formulerades. (Larsson 2002). 

Teorier angående budskapsstrategier kan också relateras till Laswells 

beskrivning (som är mycket generell) angående all kommunikation: 
 

 ”who says what, through what channels (media) of communication,  

  to whom [with] what … results.”  (Smith m.fl. ) 

 

definitionen av ett socialt system kan karaktäriseras utifrån Rogers 

definition “ ett socialt system definieras av en population av individer som 

är funktionellt differentierade och engagerade i ett kollektivt 

problemlösande beteende. De kan alltså verka var och en för sig, men 

påverkas alla av och försöker påverka ett gemensamt problem. (här skulle 

paralleller kunna dras till klimatkrisen) Rogers förklarar 

adoptionsprocessen utifrån individers samspel i ett socialt system. Den 

första modellen skildrar hur varje individ fattar sina beslut enskilt, men att 

de ändå inte undgår att påverkas från sin omgivning.  

Rogers framhåller i den andra modellen som är mer grupporienterad att 

beroende på vad det gäller kan individen vara till stor del, om inte helt, 

utlämnad till majoritetens godtycke. Exempelvis ett beslut om huruvida ett 

villakvarter ska koppla upp sig mot kabel- tv kräver att ett flertal är positiva 

till beslutet, för att någon kabel ska dras till området. Den enskilda 
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individen måste alltså få majoritetens medhåll innan förändring kan ske. På 

samma sätt är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt för en enskild 

individ att starta en trend inom klädbranschen. Det behöver finnas flera 

gemensamma intressen bakom. För att nyttja ekologisk hållbarhet i 

marknadsföring skulle därför kunna sägas vara beroende av ett antal 

faktorer och ett antal ”trendsättare” för att uppnå effekt. 

 

Rogers har gjort en noggrann kartläggning och studie av 

adoptionsprocessen. Hur pass belägna individer är att ta till sig ett nytt 

budskap står i direkt relation till sin omgivning, så väljer jag att tolka hans 

teorier kring adoptionsprocessen  (Rogers 1962) Mer specifikt skriver han att 

faktorer som kultur, normer och värderingar har en avgörande makt i 

beslutsprocessen (Rogers 1962: 57). Kulturella värden och socialt befästa 

normer spelar en avgörande roll för hur väl en idé bekräftas av en social 

grupp och slutligen adopteras av individen. För att kunna nå ut med ett väl 

anpassat budskap blir det därför ytterst betydelsefullt att greppa de sociala 

normer och värderingar som råder i de kretsar där den aktuella 

målgruppen befinner sig. Vanligtvis utförs en målgruppsanalys som 

belyser och ger en bild av dessa. Att kartlägga vilka normer som ligger till 

fördel för och vilka som eventuellt begränsar ett budskaps utbredning. Det 

gäller alltså för den som vill nå ut med ett budskap att ha en väl lokaliserad 

bild av hur målgruppens omgivning ser ut (kulturen) eftersom denna är 

starkt sammanlänkad till normer och värderingar som i sin tur är 

huvudsaklig påverkansfaktor till en attitydsförändring.  

 

6. Omvärldsanalys 
 

 

6.1 Hållbarhet i medieklimatet 
I media och den allmänna opinionen har det på senare år märkts ett förhöjt 

intresse för hållbar utveckling och miljöfrågor, en debatt som i synnerhet 

fått fotfäste på Internet i form av forum och bloggar. Detta ställer nya krav 

på företag att ta hänsyn till och nya villkor att anpassa sig efter för den som 

vill uppfattas som en trovärdig/ansvarstagande aktör i ett grönt 

medielandskap.  

 

Det spekulerades 2008 kring vilken inverkan lågkonjunkturen och det 

finansiella läget skulle komma att få på miljöfrågan och satsningar på miljö 

och miljökommunikation som tagit fart under senare år. Det fanns möjliga 

scenarion för huruvida miljöfrågan skulle komma att vara ett lika hett ämne 

under kommande krisår och att intresset för den uppvaknande 

miljökommunikationen successivt skulle avta. Huruvida miljöfrågan spås 

svalna råder fortfarande delade meningar kring4.  

 

I medier har tonläget emellanåt varit uppskruvat när det kommit till 

hållbarhetsfrågor, miljö & framtid och klimatförändringar. Rubriker som 

                                                 
4
 http://sydsvenskan.se/ekonomi/article385009/Miljon-i-skuggan-av-finanskrisen.html. 
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”Klimatförändringar leder till fler konflikter” där en amerikansk 

universitetsforskare lägger fram sin tes för att det finns ett historiskt 

samband mellan klimat och våld5. Svenska Dagbladet har en rubriksättning 

som menar på att ”Klimatförändringar kan ge dyrare hemförsäkring” i ett 

reportage på ekonomisidorna6 . USA’s utrikesminister John Kerry citeras i 

Svenska kvällstidningen Aftonbladet ”klimatförändringar är lika farliga 

som massförstörelsevapen”7.  

 

Dessa nyhetsklipp visar en ganska okritisk bild av klimatförändringar och 

stöder tesen om att klimatet är under hot. Det finns dock forskare som är 

emot denna syn, och menar på att klimathotet är starkt eller helt och håller 

överdrivet. I en ledare i Borås tidning från 2008 skriver ledarskribenten att ” 

Bara i USA har 9 000 forskare med doktorsgrad skrivit under ett upprop 

som ifrågasätter teorin att jordens klimat främst påverkas av mänskliga 

utsläpp av koldioxid”8. Klart är i alla fall att klimatet varit på 

medieagendan under senare år och porträtterats som allt från hot till bluff. I 

detta medielandskap verkar marknadsförare och PR-konsulter som arbetar 

med varumärkesbyggande. 

 

Definition av Klimatförändringar: Förändring hos klimatet på en enstaka 

plats, i en region eller på jorden som helhet. Klimatet är definitionsmässigt ett 

medelvärde av atmosfärens, havets och/eller jordytans tillstånd under en viss tid 

och över en viss yta eller på en viss plats (Nationalencyklopedin, 2014). 
 

6.2 Miljökommunikation i ett modernt 
medielandskap 
Digitaliseringen av medierna har medfört många verktyg för den vanliga 

människan att interagera i det offentliga rummet, exempelvis via bloggar 

och sociala media. Köpmönster och konsumentbeteenden förflyttas ut på 

nätet, personer berättar om sina köp, och bedömer dem, exempelvis i en 

modeblogg. Inom loppet av en minut kan ett inlägg skrivas, en länk postas 

eller ett filmklipp släppas, fritt för vem som helst att se. På några få 

sekunder kan detta få oanade konsekvenser både trovärdighetsmässigt och 

ekonomiskt för ett enskilt varumärke, på gott och ont. En bra relation med 

målgruppen är därför guld värd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/klimatforandringar-leder-till-fler-konflikter/. 

 
6
 http://www.svd.se/naringsliv/pengar/forsakring/klimatforandringar-kan-ge-dyrare-

hemforsakring_3372616.svd. 
7
 http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/klimat-och-miljo/ovader/article34136.ab 

8
 http://www.bt.se/ledare/varldens-storsta-bluff-(726451).gm). 
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6.3 Vintage vaknar upp med YAWN 
Här följer en beskrivning av en ny konsumentgrupp som urskiljs av PR 

byrån Prime.  

 

En ny konsument har utkristalliserats, YAWN, Young And Wealthy but 

Normal, ”Unga och välbeställda, men frugala” (Karazsi 2008) . De ställer 

andra krav än tidigare på producenter med visioner om en hållbar 

utveckling, men de tillhör inte någon radikal riktning utan är i stort 

”vanliga” konsumenter. Lyxkonsumtion ger inte status på samma sätt 

längre, kanske p.g.a. den expanderande internethandeln som innebär att i 

princip vem som helst kan beställa en designerväska, på nätet, äkta som 

oäkta. Vilket betyder att det inte längre är lika utmärkande att visa upp sig 

med originalet i tiotusenkronorsklassen.  

 

Ekologismen är en trend som går emot gamla egoistiska ideal, och talar för 

en ny, enkel och ödmjuk livsstil. Detta går att utläsa bl.a ur olika forum och 

bland bloggare på nätet. Nu börjar det istället bli status att visa sig ”ha råd 

att vara en god människa”. Bill Gates etablerar en personlig stiftelse för 

välgörande ändamål och Angelina Jolie volontärarbetar för utsatta 

människor i tredje världen. Kreditkort marknadsförs som ”goda” eftersom 

de skänker en procentdel till bevarandet av regnskogar. Målet är inte längre 

enbart att tjäna så mycket som möjligt, man försöker även vandra på den 

moraliska snårstigen samtidigt som man tar sats och klättrar uppåt på 

karriärsstegen. Det plötsliga strävandet efter att vara en god konsument 

som handlar etiskt rätt går i linje med vintage och återvinning av kläder. 

Det kan diskuteras om design i sig kan vara hållbart  (Bergman & 

Carbonard m.fl 2008). Vintagemodet utmanar normen om det moderna som 

nyproducerat. Tjusningen ligger delvis i att plagget har en historia, som gör 

det unikt. Något som många idag eftersträvar i piratkopiornas tidevarv. 

 

Dream and awake är exempel på en klädkedja som förser modeintresserade 

med secondhandkläder som är omsydda och modeanpassade. Tanken 

bakom är att stil och mode inte nödvändigtvis behöver innebära 

nyproducerade produkter på löpande band. Mode och smak handlar om 

yta och utseende, men egentligen finns det ju ingen anledning att utesluta 

gamla trender, då kombinationerna kan vara oändliga och när man efter 

några smarta ändringar kan åstadkomma Askungeklänningen. Intressant 

återvinning, som dock kräver en hel del tid och arbete. Smart 

marknadsföring på nätet i kombination med uppmärksamhet på bloggar 

och liknande kan på sätt och vis vara lika effektivt för att uppmärksamma 

köpare som att annonsera. På den svenska internetsajten etisktmode.se 

presenteras företag som går på den gröna linjen och riktar in sig på den nya 

smarta samvetsshoppingen9. 

 
 
 
 
                                                 
9
 http://en.primegroup.com/sites/en.primegroup.com/files/Span080618.pdf. 
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6.3.1 Word of mouth 
Som tidigare nämnts har Internet öppnat upp för den enskilda individens 

möjlighet att förmedla budskap, som tidigare i större utsträckning varit 

förbehållet professionella journalister. Gränsen mellan sändare och 

mottagare har på så vis kommit att bli diffus och allt pekar på att 

människor i större utsträckning själva söker upp information och använder 

medier på andra sätt än tidigare (social media pressrelease). Samtidigt blir 

människor i allmänhet mer kritiska mot medier och det blir allt viktigare att 

försöka skapa en relation till målgruppen, och upprätthålla ett förtroende 

för de företag som vill verka där med ett syfte att t.ex. marknadsföra eller 

på andra sätt nå konsumenten (Larsson 2002). 

 

Vi lyssnar till våra vänner och närstående, personliga rekommendationer 

väger trots allt tyngre än annonser och reklamkampanjer, Enligt en 

undersökning litar mellan 50 och 70 % av amerikanerna mest till råd från 

vänner och bekanta vid val av allt ifrån filmer till läkarmottagning (Rosen 

2002). Därför är pr genom word of  mouth och tell a friend- strategier via 

ambassadörer allt mer frekvent använda. Word of mouth syftar till 

kommunikationen mellan individer där varumärken, tjänster, produkter 

etc. sätts på agendan via nyckelpersoner som vidareförmedlar budskapet 

(Palm; 2006). Word of mouth kan spridas via skilda kommunikations-

kanaler så som mail, sociala nätverk, telefonsamtal samt sociala medier.  

 

Detta skulle kunna leda till att det kommer finnas en ökad efterfrågan hos 

konsumenter efter att kunna knyta an till de som producerar varor och 

tjänster. Den nya fria konsumenten vill få känslan av att hon gör ett aktivt 

val i sin konsumtion, och söker därmed bekräftelse från andra konsumenter 

att detta är det rätta valet. Antingen genom att ha större kännedom om 

produkterna, eller att handla sådant som har ”rätt” image. 

 

6.4 Slowfashion – långvarig lycka 
Modevärlden lever av nya idéer och tankar som strävar framåt, därför är det 

ingen lösning att helt försaka trenderna. De behövs för att hålla intresset och 

inspirationen för mode vid liv. Dock kan det rådande tempot i modeindustrin 

närmare beskrivas som hysteriskt och det är svårt att finna någon logik i hur 

hela kollektioner kan bli värdelösa över en natt. Den häktiska modeindustrin 

hyperventilerar och det är frågan om de otaliga trendsvängningarna 

verkligen lyckas med att tillföra någon frisk luft. Om det inte är dags att dra 

ett djupt andetag? Vad hände med den kreativa och konstnärliga processen? 

Vill kunderna ha kvalitet eller kvantitet? Livsstilmagasinet Caminos 

chefredaktör lade fram denna synpunkt i en krönika ur ett tidigare nummer: 

”- Vi vill hitta det genuina, vill köpa det som det finns en historia bakom, 

saker som vi skulle rädda när vårt hus började brinna. ”  

Kanske är detta inte ett uttalande som väcker någon förvåning, då personen i 

fråga är talesman för ett livsstilsmagasin som medvetet vill inspirera till 

hållbar konsumtion. Vad som däremot är intressant är att samma mening 

citeras i ett magasin för manligt mode; Manolo, ett magasin för manlig stil. 

”Jag önskar att hela min garderob bestod av plagg jag skulle vara beredd att 

offra mitt liv för. Inga impulsköp eller ogenomtänkta reafynd. Inga resultat av 

ivriga beslut eller kortsiktig fåfänga. Det kan verka orealistiskt, men siktet 
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måste vara inställt på att skapa en garderob med tidlösa klassiker som tål att 

slitas”. Uttalanden vittnar om ett annat köpbeteende som strävar efter att vara 

mer ansvarsfullt.  

”Begreppet slow fashion handlar inte om att förkasta trender helt. Trender 

fyller en viktig funktion både genom att inspirera oss till nya idéer och 

utveckla modet framåt. Slow fashion försöker dock styra om modet till att 

snarare innefatta evolution än revolution. Det måste få lov att ta tid”10.  

 

 

7. Material  
 

Mitt forskningsmaterial består av annonser som är riktade mot en 

konsumentmålgrupp. De utvalda exemplen är från KappAhl, Lindex och 

Hennes & Mauritz. 

 

 Det insamlade materialet är av skiftande karaktär. Jag kommer att lägga 

tyngdpunkten på att analysera de retoriska och visuella framställningarna. 

Men gör även en reflektion över det tilltänkta ändamålet med två av 

kampanjerna, där PR-strategier belyses. Jag strävar både efter att finna 

likheter och skillnader i materialet i syfte att hitta en röd tråd i hur den 

gröna hållbarhetskommunikationen tar sig uttryck.  

.  

7.1 Urval 
Även om idealet för studien vore att närma sig en text som representerar 

det stora utbud som finns, men det är svårt att uppnå en sådan 

repressentativ slumpmässighet. Istället är det mitt, subjektiva, urval som 

styr. Jag har lagt fokus på några av de större klädkedjorna och deras 

ekologiska produkter, Eftersom de större aktörerna är frekventa och 

välkända p.g.a. sin storlek, kan det innebära ett allmänintresse. Samtliga 

företag vars kommunikation jag tittar på är etablerade i Sverige, men en del 

finns även utomlands.  

 

 

7.2 Klädkedjorna som analyseras 
Under kommande punkter redovisas ett varumärke i taget. Utifrån 

frågeställningen analyseras vidare varje text separat i analys-delen och med 

syfte att urskilja vilka budskap som framkommer i texten. 

 
 
 
 
 
                                                 
10

 http://manolo.se/2008/03/09/kronika-nar-high-blev-slow-fashion/ 
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7.2.1 KappAhl tidningsannons 
KappAhl har en så kallad organisk kollektion med barnkläder som heter 

”Newbie”.  Den första annonsen nedan användes under en period hösten 

2013 på hemsidan, i tidningar och i butik.  
 

 
7.2.H&M PR- kampanj/CSR- kampanj 

En del av H&M’s marknadsföring handlar om att visa på en ekologisk och 

hållbar profil. Som globalt verksamt företag har H&M  lyckats med syftet 

att massproducera kläder och utöka konsumtionen av mode, skapa ett sug 

snarare att köpa nytt och kasta bort det gamla än att välja väl från starten 

och konsumera mindre. Enligt undersökningsföretaget ”Largest Companys 

”11 ligger H&M på tionde plats av de största företagen i Norden utifrån 

omsättning 2012. Kritik har riktats mot hur de producerar sina produkter12.  

För ett stort globalt företag är det kanske inte så konstigt att kritik 

förekommer, men det har fått konsekvenser att varumärket stämplats med 

olika negativa konnotationer. Detta sker framförallt om negativ 

information/ uppgifter som kan skada företagets image når ut brett i media. 

En omfattande negativ mediestorm behöver tas action på. Dels genom 

kortsiktiga reaktioner, dementeranden eller pudlar, men det krävs också att 

företaget kan arbeta proaktivt för att skador mot varumärket inte skall 

inträffa. Att jobba aktivt med varumärkesbyggande och 

kommunikationsstrategi kan vara svaret.  

 

Hur har då H&M gått tillväga för att armera sitt varumärke? Jag skall 

nedan ge exempel på en PR-kampanj som talar emot slit och släng-principen 

som H&M ibland förknippats med. 

 

Återvinn dina kläder hos H&M. Insamlingsboxar i papp står placerade i 

butikerna, där kunderna nu har möjlighet att lämna tillbaka sina gamla 

kläder för återvinning.  

 
                                                 
11

 http://www.largestcompanies.se/topplistor; 2014. 
12

 Greenpeace.org 23 augusti 2011. 
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7.2.4 Lindex  hållbarhetskampanj  
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Lindex har på sin hemsida en flik som berättar om Lindex och hållbart 

mode. Så här skriver de i sin hållbarhetsstrategi;  

”Lindex arbetar för en hållbar framtid 

Allt vi gör påverkar vår omvärld på ett eller annat sätt. Lindex tar ansvar för 

vår verksamhet och hur den påverkar människor och miljö. 

Hållbarhetsarbetet omfattar hela kedjan från råvara till färdig produkt, till 

hur konsumenten använder och till sist gör sig av med produkter. Allt för att 

minimera den negativa miljöpåverkan, ta etiskt och socialt ansvar, bidra till 

en hållbar finansiell utveckling samt förebygga korruption. På så sätt bidrar 

vi till en positiv utveckling och hållbar framtid i de länder där vi har vår 

verksamhet och i länder där vår produktion sker.” 

Tillhörande illustration nedan. 

 

 

 

 

 

 

7.2.5 Lindex återvinningsannons 
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Lindex gjorde en kampanj hösten 2011 där de visade upp ett samarbete med 

Myrorna. Exemplet ovan är hämtat från Lindex hemsida, men annonsen 

förekom även i tidningar och i butik.  

 

Information från hemsidan: ”Nu inleder Lindex och Myrorna ett samarbete 

för att öka återvinningsgraden av kläder. Plagg från Lindex som du inte 

längre använder kan du lämna in hos Myrorna i Sveriges största städer och 

fram till mitten av december får du en värdecheck med 10 procent för dina 

kommande Lindexköp. Lindex kommer också att skänka 1 krona för varje 

insamlat kilo kläder”13. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8

. Analys 
 

I det här avsnittet analyseras det insamlade materialet och söker att på ett 

metodiskt sätt se tecken och samband som står för ekologiska värden. Med 

utgångspunkt i diskursanalys, bild- och retorikanalys. I analysen lyfts även 

tankar kring varumärkes- och PR- perspektiv. Observera att det finns två 

exempel från Lindex, en hållbarhetskampanj med bild och text, samt en 

återvinningsannons. 

 

 
 
 
 
8.1 KappAhls annonser 

                                                 
13Lindex.se pressklipp 2011. 
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Beskrivning av annonsen: Ett barn är i fokus och tar upp i stort sett hela 

bilden. Baby ca 1 år gammal tittar in i kameran, rakt mot åskådaren. Barnet 

är ljushyat och med blont hår och ljusa ögon. Vi tolkar könet på barnet som 

flicka, då hon är klädd i en klänning. Blomstermönstrad i grå-vitt och blått. 

Det är barnkläder som marknadsförs, och det framgår också av bilden, dock 

utan att pris eller vidare beskrivning finns med.  

 

8.1.1 Bildanalys 
Barnet har bara fötter (barfotabarn kan associeras till en fri och 

okomplicerad livsstil, även en äldre sådan). Flickan är placerad på en 

fårskinnspläd. Detta ger även bilden en naturlig framtoning, naturmaterial 

associeras till gårdsliv och naturen. Pläden blir en metonym för naturen, då 

fårskinnet är en del som representerar helheten. Åtminstone som pläden 

används i den här bilden. I bilden vilar också det lilla barnet på pläden, 

delbetydelserna som barnet och pläden representerar kan leda fram till en 

helhetsbetydelse, att naturen är god, och bär upp barnet. Därför skall 

människorna vara goda tillbaka mot naturen. Genom att blicken hos barnet 

riktas mot åskådaren blir bilden mera talande. Den appellerar till åskådaren. 

Barnet blir avsändaren, trots att det bara är ett litet barn. 

 

8.1.2 Retorikanalys 
 I höjd med barnets huvud är stämpeln som utgör ett av två textelement som 

är synliga i bilden. Det är detta som ögat får fäste på, troligen efter att 

barnets blick först lyckats fånga åskådaren. Därmed strategiskt placerat. 

”Organic cotton” står att läsa. Utformningen på denna text är likt en 

poststämpel. Att använda en sådan symbol, istället för att endast skriva 

texten rakt upp och ned har en anledning. Stämpeln är symbol för en högre 

auktoritet. Ett godkännande. Man har utnyttjat detta tecken som ethos- 

argument. Barnet i bilden utgör pathos-argumentet. Vi vill barnet väl, 

stämpeln förklarar materialet i kläderna som barnet bär, det är materialet, 

organisk bomull, som lyfts fram och inte något annat . Stämpelns placering 

kan inte bara ses som placerad synlig, eftersom den är nära barnets huvud. 

Den kan därför på en latent nivå också betraktas som att ligga nära barnets 

bästa. Vi läser varumärkets namn längst upp i vänster hörn. Text läses bäst 

om det är i vänster sida av bilden (Duchowski 2007) ”Newbie by KappAhl” 

står det. Ett engelskt namn, kedjan verkar även internationellt, men det kan 

också finnas en anledning att ett svenskt företag väljer ett engelskt namn. 

Det kan ge texten ett ethos – en trovärdighet.   

 

Texten är grönbrun färgad vilket associeras med naturlighet, då grön är en 

allmänt vedertagen signal för naturen. Bakgrunden är vit, och det går tydligt 

att läsa vad som står. Bokstäverna är i gemener och lite slitna, som att de 

skulle vara skrivna eller målade för hand, och inte perfekt printade av en 

maskin. På en latent nivå kan det blir ett tecken för naturlighet. Inte 

bearbetat i onödan, inte konstlat. Trots att läsaren med all sannolikhet förstår 

att det är en framställd produkt som är massproducerad. Men man får 

intrycket att det inte är så, att detta inte är en vara på det sättet. Budskapet 

som förs fram är ansvar, omtanke om barnet och naturen.  

 

8.1.3 Resultat och diskussion KappAhl 
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Annonsen är riktad mot målgruppen som konsumerar barnkläder; 

småbarnsföräldrar. Istället för att lägga tyngdpunkten på pris, kvalitet eller 

modegrad lyfts det organiska fram som det tyngsta argumentet. Både 

genom bilden, med de olika tolkningar av koder i bilden som jag nämnt 

ovan. Men också genom vad som står skrivet. Den här annonsen har en 

tilltro till konsumentens intresse och kunskap för organiska varor. Den gör 

inga försök att förklara vad begreppet innefattar (kunskap) utan den utgår 

från att målgruppen är medveten. Avsändaren (KappAhl i detta fall) tar för 

givet att målgruppen förstår. Det kan vara en lönsam strategi att inte måla in 

sig i ett hörn, utan låta målgruppen göra sin egen tolkning av annonsen. Det 

är av samma anledning en exkluderande kommunikation. Eftersom den enbart 

är avsedd för redan invigda. Redan övertygade, som anser att organiskt 

ekologiska kläder är något positivt. De som inte håller med, eller som saknar 

kunskap i ämnet ser inte vari värdet ligger för att konsumera varan. Enligt 

Carey (1988) och den kulturella kommunikationssynen betraktas 

kommunikation som ett medel för sammanhållning av en grupp människor 

(Larsson 2002), att skapa en sammanhållning kring begreppet hållbar 

utveckling kan därför vara viktigare än konsensus gällande vad man 

egentligen menar. Således i denna annons kan jag utifrån detta perspektiv 

tolka det som att avsändaren lägger ut en matta, som är vävd i ett mönster 

som för en viss grupp är förståeligt. Samtidigt kan var och en inom gruppen 

lägga sina egna värderingar och exakta betydelser i mönstret.  

 

De som står utanför, ser inte någon mening i mönstret. De kan vara om 

annan uppfattning gällande ekologiska kläder, de kan sakna kunskap om 

begreppen. De ser samma bild, men de lägger inte några värderingar av 

godhet, ansvar för en hållbar framtid, mm i den. De kan möjligen gilla det de 

ser, kläderna på bilden och den söta babyn. Men de ingår inte i 

gemenskapen. Ponera att de som ingår i gemenskapen, gillar annonsen just 

därför. Enligt synsättet kulturell kommunikationsteori - att det finns en 

gemensam bas att samlas kring, i detta fall att organiska/ekologiska 

barnkläder är något positivt. Kommunikationen sammanlänkar en grupp. 

Att ekologiska produkter har fått ett uppsving kan vara ett tidens tecken på 

att människor söker något större att flockas kring. Då samhället tenderat att 

under flera decennier varit centrerat kring individen. Nu kommer en 

backlash alltså, vi vill värna om det gemensamma igen, exempelvis den nya 

konsumentgruppen YAWN, som beskrivs i omvärldsanalysen. Nya saker 

blir värdeskapande. I kommunikation och marknadsföring går det att 

medvetet eller omedvetet appellera till detta behov. Under förutsättning att 

texten i fråga inte är för explicit, det skall vara möjligt för åskådaren att 

lägga in egna värden i den.  

 

Sökan efter bekräftelse i det dagliga livet har även ökat- p.g.a. möjligheterna 

har ökat via ex. sociala medier. Våra val och livsstil är mycket mer 

exponerad nu än förut, därför kan det finnas ett behov att få godkänt, att vi 

gjort ”rätt” val, en stämpel på våra livsstilsval. En konkret stämpel 

förekommer även i den här annonsen och sänder ut signaler till betraktaren; 

godkänd förälder! 

 

8.2 Analys av H&M´s återvinningskampanj 
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”Long live fashion – Concious- for a more sustainable fashion future” står 

skrivet på de vita insamlingslådorna i kartong. En liten belöning inbringas 

av den som lämnar sina avlagda kläder här i form av rabatt, dock är det 

ganska otydligt vad belöningen är, det står varken på skylt bredvid eller på 

den annars väl synliga kartongen. H&M ger konsumenterna en möjlighet 

att ta  initiativ till återvinning. Här finns möjligheter att tydligt på själva 

lådan ge instruktioner till konsumenten, men platsen utnyttjas inte för 

detta. I beräkningarna bör man ha, då vi tittar på denna aktivitet, att det här 

är en åtgärd som kräver extra arbete från personalen i butik, men som de 

egentligen inte kommer butiken ifråga till direkt nytta ekonomiskt. Det 

ligger ett PR-värde i att introducera åtgärden i butiker, men då detta har 

nått fram, är själva åtgärden bestående och kräver underhåll.  

 

8.2.1 Diskussion – PR-potential 
Hur uttrycks budskapet till konsumenten? Informationen vid 

klädinsamlingarna är inte överdriven. ”Long live fashion” är det 

utpräglade budskapet. Här skulle kunna finnas plats för att på plats 

informera om varför butiksbesökaren ska lämna sina kläder till återvinning. 

Det görs lite diskret i en flyer, genom hur- budskap men det är inte varför-

budskapet som dominerar. enligt Palms budskapsstrategi (2006:84) syftar 

hur- budskap till handlingsutlösande, ej kunskapsöverförande eller 

attitydspåverkan. Också ett tecken på att man riktar sig till de redan 

invigda i ”hållbarhetstänket” och inte vill lägga en moralpredikan för de 

som saknar rätt attityd.  

 

Vi kan tolka och dra slutsatser av de tecken som framgår i kampanjen, men 

vi kan också välja att tolka vad som inte finns med. Vilken information 

H&M väljer att inte kommunicera. Den här kampanjen syftar alltså inte till 

att förklara för konsumenten varför den skall återvinna sina kläder, det är 

inte heller en övertalande kampanj. Ordet ”sustainable” används på 

insamlingslådan, men utan någon svensk översättning. Ett antagande om 

att den som läser förstår, det görs ingen ansats att förklara begreppet mer 

ingående. Det kan också bottna i en viss misstro till den traditionella 

transmissionssynen ( Larsson, Heide & Simonsson 2002:182) som bygger på 

en önskan att kunna överföra information från en part till en annan. Syftet 

är inte att överföra någons verklighetsbild till någon annan utan att ”skapa 

en gemensam mening och förståelse av verkligheten” som Mats Heide och 

Charlotte Simonsson skriver (Larsson, 2002). Då det går att betrakta 

hållbarhetsfrågor som en inriktning i samtiden, en grupp med ett 

gemensamt intresse, är det därför logiskt att kommunicera med dessa 

utifrån deras syn på verkligheten, deras normer och värderingar. De 

behöver således inte skrivas på näsan om varför det är positivt för en 

hållbar miljö att återvinna sina kläder.  

 

PR-aktiviteter syftar till att involvera och skapa ett engagemang för ett 

varumärke. Vanligaste PR-tjänsten som köptes av 20 st tillfrågade privata 

och offentliga företag 2003 var övervägande ”pressreleaser och 

medieträffar”. Tjänsten ”strategisk kommunikationsrådgivning” användes 

då endast av ett av företagen. (Palm 2006:15). Det kan således betraktas som 

att synlighet i press värderas högt av företag. Ju mer likt det redaktionella 

innehållet som en annons kan bli, desto bättre och större trovärdighet hos 
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konsumenterna. Därför märks också en trend där man kan börja köpa 

annonsplats som liknar det redaktionella innehållet i utformning, (exempel 

på detta är Aftonbladet som nyligen instiftat dubbelt utgivarskap, en för 

nyhetsutgivning och en för livsstil). PR-tjänsten är relevant för företag p.g.a. 

att ett pressklipp är mer värt än det köpta utrymmet för en annons (normalt 

sett det tredubbla värdet, källor: PR-byråerna Cordovan & Star PR 2012).  

 

 

8.2.2 Resultat  
I H&M’s kampanj använder man kommunikation på sådant sätt att 

målgruppens verklighetsuppfattning bibehålls. De instämmer i denna 

snarare än att återupprepa den. Den kulturella kommunikationssynen är 

inte enkelriktad och linjär utan den styrs av ett ömsesidigt utbyte mellan 

människor. I detta utbyte kan antas att någon form av relation etableras, 

och när ett företag lyckas etablera relation med sin målgrupp genom en 

aktivitet som ovanstående, knyter det målgruppen närmre sig. (Larsson, 

2002) Det förklarar att denna kampanj används i PR-syfte. 

 

Kampanjen fick omfattande respons och övervägande positivt 

gensvar/neutralt gensvar i medierna. T.ex. pressklipp ur tidningen Femina 

2/9 2013. Då hade återvinningen introducerats med ett pressmeddelande 

som gick ut 22 augusti 2013 i Cision wire. 

”Precis haft storrensning i garderoben? Vill du lämna bort dina begagnade 

plagg för återvinning kan du numera göra det hos utvalda H&M-butiker*. 

Här tar man emot alla typer av kläder, oavsett märke och skick. De insamlade 

plaggen återvinns bland annat som nya textilfibrer. Och för varje inlämnad 

påse med kläder får du som kund en rabattkupong. 

– Vi vill göra någonting bra för miljön och minska textilavfallet. Därför 

erbjuder vi våra kunder en bekväm lösning – att kunna lämna in sina använda 

eller defekta kläder på H&M. I framtiden vill vi att det ska vara lika självklart 

som att panta burkar, säger Pär Johanson, landschef för H&M i Sverige. 

*Under lanseringsfasen kommer endast utvalda butiker att ta emot kläder. Du 

kan se vilka under Hitta butik på hm.com/longlivefashion.”  

Detta är ett av flera pressklipp som gav positiv respons på nyheten, det 

signalerar en lyckad PR-aktivitet. Då Femina är ett stort mode- och 

livsstilsmagasin med läsare som tillhör H&M’s målgrupp är det 

framgångsrikt att nå ut med nyheten i den kanalen. Nyhetsvärdet är av 

relevans för att en pressrelease ska bli publicerad, därför kan intresset som 

flera företag ser i ekologisk kommunikation mycket väl kopplas till att man 

ser en möjlighet att nå ut lättare när hållbarhet blivit ett mer relevant ämne 

på medieagendan.  

 

H&M utsågs till vinnare för årets insats inom hållbart varumärkesbyggande 

2013 av företaget ”Sustainable Brand Insight” som arbetar inom hållbart 

varumärkesbyggande med att hjälpa företag bygga sina varumärken. Det 
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var kampanjen för klädinsamling som de utsåg till vinnare14. Alltså kan den 

betraktas som lyckad ur PR-synpunkt som leder till likeability och ökat 

förtroende hos målgruppen. 

 

8.3 Bildanalys av Lindex hållbarhetskampanj 

En bild har lagts med i syfte att förtydliga kedjan av hur kläder produceras. 

Här har man återupplivat den gamla kretsloppsfiguren. Också ett ethos 

argument som många har med sig i ryggmärgen att när något beskrivs ingå i 

ett kretslopp som går runt, symbolen för att inget försvinner och lämnar 

något efter sig, då är det positivt för miljön. Bilden i mitten av den stora 

bilden föreställer en ganska klassisk modellbild. Den ser på något sett 

malplacé ut. Med en blond tjej som svänger med håret och ler in i kameran. 

Som om hon sa: ”det är enkelt att fortsätta konsumera. Jag har rätten på min 

sida, mina kläder är en del av kretsloppet.”. Gröna pilar och illustrationer 

ger en väl förenklad bild av händelseförloppet. Budskapet manifesteras 

tydligt med en text mitt i bild ”hållbart mode” står det. Ljusa färger 

används; grönt, blått och lila. Kvinnan i mitten är ett foto och övriga bilder 

är tecknade. Modet illustreras realistiskt medans fabriken, transporten, 

avfallet mm blir figurer med en förenklad, nästan barnslig framtoning. 

Härav känslan av att det är enkelt och snabbt fixat att göra hållbart mode. På 

stora problem finns sällan en enkel lösning, men det här budskapet vill inte 

lägga någon vikt vid att det skulle vara slitsamt eller krävande att arbeta 

med hållbarhet. Snarare något som kan förkortas till en enkel figur eller kort 

text.  

 

8.3.1 Retorikanalys av Lindex hållbarhetskampanj 
Lindex har på sin hemsida en flik som berättar om Lindex och hållbart 

mode.  

Så här skriver de i sin hållbarhetsstrategi;  

”Lindex arbetar för en hållbar framtid. 

 

Allt vi gör påverkar vår omvärld på ett eller annat sätt. Lindex tar ansvar för 

vår verksamhet och hur den påverkar människor och miljö. 

Hållbarhetsarbetet omfattar hela kedjan från råvara till färdig produkt, till 

hur konsumenten använder och till sist gör sig av med produkter. Allt för att 

minimera den negativa miljöpåverkan, ta etiskt och socialt ansvar, bidra till 

en hållbar finansiell utveckling samt förebygga korruption. På så sätt bidrar 

vi till en positiv utveckling och hållbar framtid i de länder där vi har vår 

verksamhet och i länder där vår produktion sker.” 

                                                 
14

 http://www.mynewsdesk.com/se/sustainablebrandinsight/pressreleases/h-m-vinner-aarets-insats-

inom-haallbart-varumaerkesbyggande-977791. 
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I texten ovan kan syftet förväntas vara att förmedla hur Lindex som företag 

tar ansvar socialt för miljön i sin produktion. Flera värdebärande termer 

används såsom; ansvar, miljö, hållbarhetsarbetet, miljöpåverkan, etiskt- och 

socialt ansvar, hållbar, positiv utveckling, hållbar framtid, förebygga korruption. 

Just ordet ”hållbar” används fyra gånger i denna text på ett stycke inkl. 

rubrik. Upprepningen indikerar att det här är ett ord som man vill lägga stor 

vikt vid. Ordet ”hållbarhet” är värdeladdat. Ingenstans har man dock 

definierat begreppet. Så det är således öppet för läsaren att lägga in 

betydelse i ordet. För att beakta den kontext som både företaget som en 

eventuell konsument befinner sig i, kan vi anknyta till omvärldsanalysen  

med ett antal artiklar om ”klimatkrisen” och ”klimatförändringar”. Här kan 

en hållbar livsstil betraktas som lösning, därför ordet ”hållbarhet” blir 

därmed positivt laddat och på den goda sidan. Därför tacksamt att använda i 

kommunikation som handlar om att profilera sig miljövänligt.  

 

De aktörer som framgår av texten är således: Lindex och det något mer 

oprecisa ”vi”. Den inledande frasen är på samma gång allomfattande med 

påståendet: ”allt vi gör påverkar vår omvärld” och intetsägande, vilka 

specifika handlingar påverkar vilka specifika delar av omvärlden? Här är 

tesen att allt och alla påverkar omvärlden, man använder ”vi” för att beröra 

den som läser, men bygger sedan vidare detta konstaterande med att Lindex 

är företaget som tar ansvar för sin påverkan. Det bildar ett slags entymem, 

då det bygger på föregående tes.  

8.3.2 Diskussion Lindex hållbarhetskampanj 

Hela den här texten uttrycker starka löften om ansvarstagande. Den 

avslutande delen av texten är en eskalering av löften, de är starka ethos-

argument som vill inge förtroende, men de underbyggs inte riktigt. ”Allt för 

att minimera den negativa miljöpåverkan, ta etiskt och socialt ansvar, bidra till en 

hållbar finansiell utveckling samt förebygga korruption. På så sätt bidrar vi till en 

positiv utveckling och hållbar framtid i de länder där vi har vår verksamhet och i 

länder där vår produktion sker.” Självklart måste det gå att beskriva även svåra 

skeden på ett enkelt sätt, men det ligger i företagets intresse att behaga den 

som läser, delectare. I kommunikationen lägger sig företaget på läsarens 

nivå, tolkar jag det som eftersom den är relativt enkelt skriven, och försöker 

beröra för att skapa en vi-känsla i texten –genom att tala om de många hot 

som finns; korruption, ekonomisk utveckling, negativ miljöpåverkan och att 

vi alla påverkar vår omvärld. Den avslutar med att upprepa ordet ”hållbar” 

i samband med sin produktion av produkter. 
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8.3.3 Resultat Lindex hållbarhetskampanj 

Lindex kommunikation kan här ses tydligt syfta till att skapa goodwill. 

Eftersom man målar upp de olika hot som finns mot hållbarheten, för att 

sedan möta dessa med sitt ansvarstagande så har man en intention om att ge 

ett utbyte och leva upp till målgruppens krav. ”Värden som uppskattas hos 

målgruppen bör därför även uppskattas hos företaget som riktar sig till 

dessa, för att företaget ska vinna förtroende hos denna målgrupp” (Larsson 

2002: 87).  Om förtroende vinns har Lindex uppnått målet om en relation 

med målgruppen – PR. 

 
8.4 Analys av Lindex återvinningsannons 
Lindex annons talar för att återvinna sina plagg. Bilden är ett kretslopp 

(återigen) format till ett hjärta. Symboliskt för att väcka positiva känslor av 

kärlek. Det finns också ett rosa hjärta i nedre vänstra hörnet. Det appellerar 

till att en god sak är på väg att ske, eller kanske till och med att den som 

återvinner är värd kärlek, en god människa med ett hjärta. Annonsen har 

färger av beige, ljusblått och rosa. Kvinnliga färger. Då Lindex målgrupp 

främst består av kvinnor kan det betraktas som logiskt. Kanske något 

stereotypt. Just den här bilden är en banner som är skapad på hemsidan och 

det är tänkt att betraktaren skall klicka vidare för att läsa mer om 

kampanjen. Därför finns inte heller så mycket konkret information i text. 

 

 Huvudbudskapet som förs fram är ”låt dina plagg leva längre” Myrornas 

logotype skymtar, och för den som är bekant med den, är den en symbol 

som för med sig vissa konnotationer. Här sker en mix av två stycken 

varumärken. Det kan innebära en risk för båda parter att kombinera sitt 

varumärke i en kampanj med ett annat. Båda har sina värdegrunder och 

även grafiska profiler, och dessa behöver gå ihop utan att det upplevs som 

ett michmach för betraktaren. Gripsrud (2000) talar om livsstilstecken, som vi 

alla eftersträvar, av sociala skäl för att tillhöra gruppen, för att bygga vårt 

egna personliga varumärke. Dessa beslut handlar om bl.a. klädval, och görs 

ibland på grunder som individen inte själv är medveten om.  

 

8.4.1 Slutsats av Lindex återvinningsannons 
I Lindex kampanj så hägrar en bild av att du kan bli den medvetne 

konsumenten, som istället för att styras av modeindustrin, blir den som styr. 

Detta går ihop med den nya konsumentgrupp som beskrivs som YAWN’s 

(2008), där ytlig flärd av glamour, istället byts mot det som är gott både för 

hälsa och samvete. Här träder en norm fram av hur ett yttre fokus på sig själv 

har vänts inåt, till något som kan liknas vid självförverkligande. Högst upp på 

behovstrappan. Hjärtan i annonsen, ett modigt samarbete med Myrorna, 

dessa tecken kan tolkas i riktning mot att Lindex försöker vinna den nya 

konsumentens hjärta. Avsaknaden på ordinarie modell i annonsen kan 

också tolkas som ett tecken på att be konsumenten se bortom ytan. 
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9. Slutsats 
 
9.1 Gemensamma framträdande drag i materialet 
De går att urskilja några gemensamma faktorer när de olika företagens 

kommunikation jämförs. Lindex och H&M använder sig båda av 

återvinningskampanjer med syfte att konsumenten ska lämna in gamla kläder 

för återvinning. I Lindex fall skall de lämnas till Myrorna och inte till den 

egna butiken. H&M kommunicerar här på engelska och Lindex på Svenska. 

Den rubriktext som används är ”Long live fashion” för H&M och ”Låt dina 

kläder leva längre”. Det är intressant att inte bara kampanjernas innebörd är 

liknande mellan de två stora Svenska kedjorna, utan att också 

huvudbudskapet som står skrivet i text är slående likt. Man vill ge kläder ett 

andra liv. Ordet ”leva” är gemensamt. Det kan därför konstateras vara starkt 

värdebärande inom ekologisk kommunikation. 

 

KappAhl’s kampanj är minimalistisk, utan någon som helst övertygande text, 

och arbetar framförallt med bildspråk. Vilket kan vara tacksamt då det ger 

beskådaren möjlighet att själv fylla i, ”textens sammantagna mening 

konstrueras delvis med utgångspunkt i det empiriskt observerbara..lika 

viktigt är den aktive tolkarens meningsarbete” (Ekström, Larsson; van Dijk, 

2000:205). Här väljs en lågmäld framställning av budskapet. Genom de 

semantiska tecknen framgår ändå en känsla av omtanke för naturen. Jag 

skulle kanske se den annonsen som den starkaste för sitt syfte (att 

marknadsföra barnkläder) trots att små medel används som får bli 

betraktarens semantiska isberg att bygga vidare sina associationer på.  

 

I Lindex beskrivning av ”hållbart mode” på sin hemsida framkommer i 

retorikanalysen att vissa ord är återkommande och bildar det bärande 

budskapet i texten: ansvarstagande för en hållbar framtid. Ord som får en stark 

innebörd i den tid vi lever i nu, med det nyhetsflöde som lägger fram en (mer 

eller mindre trovärdig) bild av att framtiden kan vara hotad, se 

omvärldsanalys. Mot denna kontext blir hållbarhet någonting som står på de 

godas sida i en ibland polemisk medieretorik. Lindex företagsbeskrivning 

innehåller flera ideologiska egenskaper, här finns implicit information så som 

underliggande meningar, opinioner och värderingar. Som är beroende av vår 

kulturella orientering. Dessa värderingar skulle till exempel inte uppfattas 

lika starkt av en person som saknar kunskap kring miljöpåverkan, den skulle 

exempelvis inte gått hem i 1800-talets Sverige, då man helt saknade en 

miljödiskurs.    

 

Hur kommunicerar företag kring ekologiska produkter? Den här frågan går 

det nu att skönja ett svar på, efter att analyserat och tolkat klädföretagens 

kommunikation kring sina gröna linjer. Detta var vad jag fann: 

 

För samtliga texter bygger budskapet kring den ekologiska kommunikationen 

på olika sociokulturella implikationer. Samtliga texter kan ses hålla ett 

sociokulturellt perspektiv på kommunikationen. De aktuella företagen gör 

inte anspråk på att föra fram budskap på ett övertygande sätt utan är i sitt 

varumärkesbyggande istället ganska lågmälda och känsliga för att omfamna 
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tolkningsbara termer som exempelvis; ”liv” ”ansvar” och ”hållbarhet” i sin 

kommunikation. Begrepp som skall skänka trygghet och tilltro i en orolig och 

föränderlig värld. En värld vi kanske inte vet så mycket om.  

 

 

9.2 Konklusion 
Nya frågor blir väsentliga i takt med att valmöjligheterna ökar. I en 

föränderlig värld har miljöaspekten växt till att bli en av de hetaste frågorna 

för moraliska och samhälleliga ställningstaganden. Plötsligt handlar 

konsumtionen inte enbart om den egna plånboken längre. Vad jag lägger i 

varukorgen får konsekvenser för omvärlden, samt blir en markör för vem jag 

är och min status i samhället. Något som de flesta företag börjar bli väl 

medvetna om. Hur visar sig samspelet mellan människa, ekologiska normer 

och kommunikation? Utifrån ett empiriskt material har frågan analyserats i 

denna uppsats. Här följer några slutsatser från analysen. 
Då vi ser till konkurrensen mellan företag i dagens samhälle, går det att 

konstatera att själva konkurrensen inte längre är begränsad till att gälla 

produkterna eller tjänsterna som företagen handlar med och kvaliteten på 

dessa, utan det konkurrensmedel som växt sig starkare med tiden är 

varumärket. Vilken image och status som ett företags varumärke innehar är 

samtidigt en avgörande faktor för hur pass konkurrenskraftigt samma företag 

blir.  

 

Dagens företag lägger väsentliga resurser på att utveckla varumärken och 

nyttjar genomtänkta strategier för vilka värden som skall återspeglas i 

respektive varumärke. Det är därför högst betydelsefullt för alla moderna 

företag som vill vara konkurrenskraftiga att vara självmedvetna, men kanske 

i första hand att vara medvetna om sin omvärld. Inte bara den närmsta 

målgruppen, utan företagen bör även ha en uppfattning om olika grupper, 

och trender och tendenser hos dessa. Denna ökade medvetenhet och 

omvärldsorientering krävs med tanke på det rådande mediesamhället, både 

ur ett makt- och ett kommunikationsperspektiv.  

 

 

10. Förslag till vidare studier 

Här lämnas utrymme för vidare undersökningar, möjligen av något mera 

kvantitativt slag, där fokus ligger på mottagaren och hur dessa budskap 

uppfattas av den avsedda målgruppen. Publikstudier där den huvudsakliga 

frågeställningen rör problemområden som; innebär det automatiskt ett större 

intresse och ett större medkännande från konsumentens sida, då ett företag 

profilerar sig ekologiskt? I ett försök att mäta eventuella attitydsförändringar 

gentemot aktuella företags miljöarbete är det rimligt att använda sig av 

kvalitativa samtalsintervjuer, eftersom dessa besitter större potential att 

kunna få fram kärnan, kanske till och med roten till hur en individ uppfattar 

ett specifikt varumärke/ företag. Dock utesluter detta inte möjligheten att göra 

jämförelser mellan skilda åldersgrupper, etniska och sociala grupper i 

samhället, och på så vis intaga en något kvantitativ ansats, med en 

frågeställning som lyder i linje med ”vem/ vilka berörs mest?”. Vidare finns 

potential att ytterligare analysera bakomliggande orsaker och faktorer som 
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bidragit till omständigheterna. Någon klar bild är svår att frambringa, men 

det ursäktar inte ämnets relevans och intressepotential i den offentliga 

debatten.  
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