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Studien syftar till att få en ökad förståelse kring hur företag använder sig av 

kommunikationsstrategier relaterade till hållbarhet för att lyckas påverka konsumenten. Mer 

precist studeras Ica och Apotekets reklamfilmer då dessa företag anses vara två av de mest 

hållbara företagen enligt svenska konsumenter. För att kunna utläsa vilka strategier som 

används samt se hur företagen utnyttjar sin position som samhällsaktörer används multimodal 

kritisk diskursanalys (MCDA) som teori och metod. Det teoretiska ramverket är även utökat 

med forskning om reklam, Corporate Social Responsibility (CSR) och övertalningsstrategier. 
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teoretiska ramverket. Frågorna bidrar till en systematisk granskning av materialet och agerar 

stöd för tematiseringen av analysresultatet.  

 

Analysen tyder på att det finns en gemensam diskurs mellan studieobjektens sätt att bygga sin 

marknadskommunikation. Humor och känslor i allmänhet är centralt i materialet och de 

visuella valen bidrar till associationer kring hållbarhet och hälsa, utan att detta nämns 

uttryckligen. Både Apoteket och Ica uppfyller de etiska och filantropiska nivåerna av 

ansvarstagande utifrån mottagarens perspektiv. Gemensamt för de båda företagen är att 

konsumenten tvingas engagera sig för att Apoteket eller Ica ska kunna ta sitt ansvar. Trots 

detta positionerar företagen sig själva som goda medborgare som tar på sig extra ansvar och 

arbete.   
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ABSTRACT 

Authors: Elly Billqvist and Julia Frank 

Title and subtitle (English): You can join! (If you do this)  

A critical discourse analysis of companies usage of communication strategies in relation to 

sustainability 

Language: Swedish 

Pages: 57 

 

The aim of this study is to gain a greater understanding of how companies use different 

communication strategies related to sustainability in order to affect the consumers’ 

perceptions. More precisely it is the commercials of two Swedish companies, Apoteket and 

Ica, that are being studied. The companies have both been awarded as the top most sustainable 

companies in Sweden according to Swedish consumers. In order to acknowledge which 

strategies are being used and to investigate how the companies take advantage of their 

position as authorities a multimodal critical discourse analysis (MCDA) is being used both as 

theory and method. The study’s theoretical framework is enhanced with research regarding 

advertising, Corporate Social Responsibility (CSR) and persuasion strategies. The 

commercials are profoundly examined using MCDA where both language and visual signs are 

being studied. Research questions based on the theoretical framework are being used in order 

to review the material systematically and create thematic schemes.     

 

The result indicates that common discourses exist in how the companies communicate with 

the public. Humour and emotions are central in the material and the visual choices contribute 

with associations regarding sustainability and health despite being expressed clearly. Apoteket 

and Ica fulfil the ethical and philanthropic stages of responsibility from the recipient’s 

perspective. Commonly for the two companies are the fact that the consumers are forced to 

engage in order for Ica and Apoteket to take their responsibility. Nonetheless the companies 

position themselves as good citizens who take responsibility for their businesses.

Keywords: MCDA, sustainability, marketing communication, Apoteket, Ica, CSR 
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1. Inledning 

Hållbarhet ur både sociala och miljömässiga aspekter är ett vanligt förekommande ämne i 

samhället och konsumenterna blir allt mer medvetna om sin konsumtion och påverkan. 

Efterfrågan för så kallade gröna produkter har ökat de senaste åren där just miljöpåverkan och 

etiska frågor står i centrum. Allmänhetens högre krav på företagens produktion och produkter 

har således lett till att utvecklingen av hållbar marknadsföring har expanderat där företagen 

fokuserar på att positionera sig som hållbara (De Chiara, 2016). Att marknaden rättar sig efter 

konsumenten känns som en självklarhet, men också något som vi ställer oss kritiska till. 

Kraven handlar inte om att konsumenten efterfrågar snabbare teknik eller innovativa lösningar 

i samma utsträckning som för några år sedan, utan kraven berör företagens samhälleliga 

ansvar som aktör på marknaden (Kumar, Rahman, Kazmi & Goyal, 2012). Konsumenterna 

läser allt mer frekvent på baksidan av produkterna för att se vilket material som är använt eller 

om produkten är tillverkad på ett hållbart sätt (Ottman, 2010). Av just den anledningen 

uppstår ett etiskt ifrågasättande i den ökande medvetenheten kring hållbarhet som har 

påverkat marknaden. Vi ställer oss kritiska till hur företagen agerar utifrån den nya hållbara 

eran då denna rörelse på marknaden grundar sig i krav från konsumenterna och inte i 

företagens egen vilja att vara hållbara. 

 

Vi har tagit del av en undersökning om svenska folkets syn på de mest hållbara företagen på 

den svenska marknaden (Sustainable Brand Index, 2017). Det intressanta i detta är att studiens 

resultat, i form av en rankning från 1-286, bygger på allmänhetens uppfattning och betyder 

nödvändigtvis inte att företagen i toppen är de mest hållbara. Med det sagt är det företagens 

tillvägagångssätt att nå ut till kunderna med hjälp av marknadskommunikation som ligger till 

grund för resultatet. Vi är intresserade av att studera denna marknadskommunikation för att få 

svar på hur företagen i toppen av listan har lyckats nå ut med sitt budskap till konsumenterna 

– att se vad för kommunikationsverktyg som har hjälpt dem att uppfattas som “gröna” av 

konsumenterna. Marknadskommunikationsstrategier står i fokus där vi vill analysera 

materialet utifrån dess påverkan på konsumenterna. Då vi redan vet att de företag vi undersökt 

har lyckats påverka konsumenterna med sina kommunikationsstrategier finns det ett intresse 

att se hur detta har gjorts rent praktiskt.  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vad hållbarhet som begrepp innebär i sin helhet 

och hur hållbarhet i relation till marknaden har influerat marknadskommunikationen. Vårt 

fokus kommer inte att vara hållbarhet, men denna bakgrund är relevant då den bidrar med en 

överblick över den rådande situationen samt en ökad förståelse för fenomenet hållbarhet. 

Denna del ligger till grund för uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

2.1. Hållbar utveckling 

Hållbarhet innebär att vi inte lever över våra tillgångar. Det innebär att vi måste leva på ett 

sådant sätt att vår förbrukning av jordens resurser inte påverkar kommande generationer på ett 

negativt sätt (Nationalencyklopedin, u.å.). Bildligt förklarat kan vi inte skövla träd i en 

snabbare takt än den tid det tar för samma mängd träd att växa upp igen. Om vi lever över 

jordens resurser betyder det att tillgångarna inte kommer att räcka till kommande 

generationer. Oftast förklaras hållbarhet utifrån miljömässiga aspekter, men ekonomisk och 

social hållbarhet är också parametrar inom hållbarhetsbegreppet. Ett av de vanligaste sätten att 

förklara hållbarhet är med hjälp av Triple bottom line, en teori av John Elkington från 1990 

(Slaper, 2011). I Triple bottom line-teorin tolkas hållbarhet i termer av tre dimensioner: 

people, planet, profit (eget översatt till människan, planeten och företagsvinster). 

 

Triple bottom line, även kallad “The 3 pillars”, betonar vikten av att alla tre dimensioner ska 

vara lika viktiga för företagen. Andrew Savitz definierar Triple bottom line-teorin, som är ett 

uttryck för hållbarhetsprincipen, genom att mäta den inverkan en organisations handlingar har 

på världen. Han inkluderar både lönsamhet och avkastning för aktieägare samt 

organisationens sociala, mänskliga och miljömässiga kapital (Slaper, 2011). Utmaningen är 

att hitta en balans mellan människan och planetens behov i relation till företagets vinster då 

företag historiskt sett huvudsakligen har intresserat sig för vinsterna medan människan och 

planeten har åsidosatts. Farrington och Kuhlman (2010) menar att dessa tre dimensioner; 

människan, planeten och företagsvinsterna, måste fungera i symbios med varandra för att 

hållbarhet ska vara möjligt. Elkingtons teori från 90-talet är fortfarande aktuell och har haft en 

stor påverkan på företagens sätt att mäta hållbarhet och prestation (Slaper, 2011). Nu när 

hållbarhetsbegreppet har förtydligats i sin helhet kommer vi i nästkommande avsnitt gå 

djupare in på marknadskommunikation i relation till hållbarhet. 
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2.2. Hållbarhet inom marknadskommunikation 

Hållbarhet har varit en central fråga för marknadsföringsstrategier över en längre tid. Starten 

var 1970 då ekologiska problem uppdagades och även sociala problem uppmärksammades 

som en följd ett årtionde senare. Marknadsföringsstrategier med fokus på miljömässiga 

problem tog fart 1985. Den så kallade “gröna marknadsföringen” som var baserad på såväl 

lagstiftningar som intressenters inflytande växte och ersatte därmed den “ekologiska 

marknadsföringen” som mestadels fokuserade på producenterna. Kumar et al. (2012) tar med 

följande citat av Charter (refererad i Kumar et al., 2012, s. 486) i sin artikel för att beskriva 

begreppet grönare marknadsföring: “A holistic and responsible management process that 

identifies, anticipates, satisfies and fulfils stakeholder requirements, for a reasonable reward, 

that does not adversely affect human or natural environmental wellbeing”. Begreppet grön 

marknadsföring är nästintill identiskt med Elkingtons teori om hållbarhet som diskuterades i 

tidigare stycke.   

 

Hållbarhet på marknaden klassas mer som ett krav snarare än en valmöjlighet. Det har blivit 

företagens skyldighet då marknadsföring som koncept inte bara innefattar personliga behov, 

utan sträcker sig till att uppfylla behoven för framtida generationer. Samtidigt ses hållbarhet 

som en självklarhet om företag vill vinna marknadsfördelar gentemot konkurrenter (Kumar et 

al., 2012). Det innebär att företag måste skapa, kommunicera och leverera hållbarhetsbaserat 

värde till kunden. Baldassarre och Campo (2015) menar att den alltmer utbredda 

hållbarhetskommunikationen är en nödvändighet för alla marknadsförare. 

 

Ottman (2010) poängterar att den konventionella marknadsföringen är föråldrad och att den 

nya gröna eller hållbara marknadsföringen står i centrum. Ett paradigmskifte har skett där det 

krävs nya strategier med helhetsperspektiv och miljövänliga produkter och tjänster. Hållbar 

marknadsföring är mer komplex än att ha ett lågt pris på sina varor eller att möta kundens 

behov genom att kommunicera produktens fördelar. Hållbar marknadsföring måste utgå från 

två strategier enligt Ottman: 

 

1. Utveckla produkter som möter konsumentens förväntningar på kvalité, prestanda, pris 

och bekvämlighet med den lägsta möjliga påverkan på miljön samt medvetenhet kring 

sociala ansvarstaganden. 
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2. Använda trovärdiga och värdeladdade kommunikationsmedel för att engagera och 

informera konsumenterna på ett meningsfullt sätt inom miljö och sociala problem.    

 

Genom att tillverka och sälja produkter som är miljömärkta blir det lättare som företag att 

rikta sina produkter till konsumenter med ett socialt ansvarsfullt beteende och bli associerade 

som ett ansvarstagande företag (De Chiara, 2016). Då det under tvåtusentalet har blivit allt 

mer trendigt att vara miljömedveten har det också blivit en del av konsumentens identitet att 

vara grön (Ottman, 2010). Vad för produkter eller märken som konsumenten väljer beror med 

det sagt till stor del på hur miljövänlig konsumenten uppfattar att de är. Att eko-märka sina 

produkter kan underlätta företagens försök att skilja sig från andra varumärken i samma 

bransch, men också ge märket en tydlig personlighet som lockar den gröna kunden. Även 

andra faktorer som lingvistiska medel, ikoner, färger och grafiska element kan generera i 

önskvärda kopplingar och känslor hos konsumenterna. Dessa olika märkningar kan också 

skapa en känsla hos konsumenten att hen gör en samhällsnytta och faktiskt bidrar till en bättre 

värld genom att köpa just denna till synes miljövänliga produkt (De Chiara, 2016).  

 

Paradoxen mellan hållbar marknadsföring och marknadsföringsstrategier är att hållbarhet 

syftar till en minskad konsumtion och att bevara jordens resurser, medan marknadsföringens 

principer handlar om att sälja mer vilket innebär ökad produktion och därmed också ökad 

användning av resurserna. Balansen mellan dessa två är därför av stor vikt där strategin ska 

vara utformad på ett sätt så att det fortfarande är möjligt att få ut en vinst även efter en 

minskad miljö- och social påverkan (Kumar et al., 2012).   
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3. Syfte, problemformulering och frågeställning  

Nedan presenteras problematiken gällande reklam och hållbarhetstrenden i relation till 

konsumentpåverkan. Studiens syfte formuleras tillsammans med frågeställningen som 

kommer att besvaras med hjälp av analysen och slutdiskussionen.  

 

3.1. Problemformulering 

Den traditionella reklamen med fokus på låga priser och kampanjerbjudanden där kunden 

uppmuntras till att ta snabba beslut är något som förekommer alltmer sällan. Konsumenternas 

premisser har förändrats och allmänheten är inte längre lika mottaglig för reklam som upplevs 

försöka övertala dem till köp, utan reklamen måste istället försöka övertyga och väcka känslor 

hos konsumenten (Åkerberg & Wiklander, 2011). I och med den ökade trenden inom 

hållbarhet blir kunden istället mer mottaglig för kommunikation som riktar sig till gröna 

människor. Priset står inte längre i centrum där kunden vill ha den billigaste varan, utan det är 

nu minst lika viktigt att varan är tillverkad på ett hållbart sätt (Ottman, 2010). Då hållbarhet ur 

ett företagsperspektiv har blivit en marknadsstrategi är vår uppfattning att företagen kan 

förklä sina säljknep med hjälp av en hållbar diskurs. Detta kan leda till att företagen påverkar 

konsumenterna med hjälp av strategier som kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. Vårt 

intresse ligger inte i att ifrågasätta om företagen är hållbara eller inte, utan vi är intresserade 

av att studera deras tekniker och strategier inom marknadskommunikationen. Temat 

“hållbarhet” blir ett verktyg för att kunna se hur företag kan använda sig av olika strategier för 

att påverka konsumenternas uppfattning, men utöver det står inte hållbarhet i fokus, utan det 

är marknadskommunikationsstrategier som är det centrala i studien.  

 

3.2. Syfte 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur företag använder sig av hållbar 

marknadskommunikation för att påverka konsumenterna.   

 

3.3. Frågeställningar  

Finns det en gemensam diskurs mellan företagen genom det sätt de har byggt upp sin 

marknadskommunikation? 
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• Hur anspelar studieobjekten på hållbarhet i sitt marknadsmaterial med hjälp av 

kommunikationsstrategier? 

- Vilka kommunikationsstrategier använder studieobjekten sig av?  

• Vilken roll spelar det visuella i marknadskommunikationen relaterat till hållbarhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   9 

4. Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras olika studier relaterade till marknadskommunikation, dess 

påverkan samt hur utvecklingen har sett ut. Första delen berör marknadskommunikation från 

ett företagsperspektiv där kommunikationsstrategier och Corporate Social Responsibility 

diskuteras. Den andra delen fokuserar i stället på marknadskommunikationens påverkan ur ett 

konsumentperspektiv där även en etisk diskussion kring övertalning tas upp. Avsnittet leder 

fram till hur vår uppsats kan bidra med ny kunskap samt vägleder studien i vad det är som 

behöver utvecklas. 

 

4.1. Marknadskommunikationsstrategier  

All marknadskommunikation som ett företag producerar är av kommersiellt syfte menar 

Mårtenson (2009). Ett företag skulle inte investera i marknadskommunikationen utan att 

förvänta sig ett positivt bidrag till företagets lönsamhet. Målen med företagsreklam är oftast 

långsiktiga och behöver med det sagt inte vara fokuserade på direktsälj. Det långsiktiga målet 

bygger snarare på varumärkesidentitet och att utveckla eller bibehålla attityder och 

associationer till varumärket (ibid.).  

 

Marknadskommunikationens största uppgift är att skapa visibilitet och vetskap samt positiva 

associationer till varumärket. Ett vanligt sätt att locka till sig konsumenter med hjälp av 

reklam är olika retoriska figurer, vilket kan vara både verbala och visuella komponenter 

(Mårtenson, 2009). Mårtenson menar att kreativiteten i reklamen är avgörande för resultatet. 

Den berömde reklamprofilen David Ogilvy sa “unless your advertising is built on a BIG 

IDEA it will pass like a ship in the night” (refererad i Mårtenson, 2009, s. 390). Utan hög 

kreativitet i innehållet kommer inte kampanjen att lyckas. Dahlén och Lange (2009) anser 

också att kreativ reklamutformning är nödvändigt för att producera så effektiv reklam som 

möjligt. De värderar detta utifrån tre grundläggande problem: uppmärksamma; bearbeta; 

övertyga. Det första problemet i rekamutformningen är att reklamen ska uppmärksammas. Det 

spelar ingen roll hur genomtänkt positioneringen och budskapet är om ingen tar del av den. 

Det är här den kreativa fasen blir central för att väcka första steget, uppmärksamhet. När det 

första problemet är löst krävs det att reklamen bearbetas av mottagaren. Innehållet måste vara 

intressant och relevant för att människor ska vara mottagliga. Människors uppmärksamhet 
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tenderar att vara väldigt kortvarig, vilket innebär att om inte det andra problemet är löst 

fallerar även det första steget. Kreativ reklam bibehåller konsumentens uppmärksamhet vilket 

försäkrar oss om att de även tar del av innehållet. Det tredje och sista problemet är att 

reklamen ska övertyga mottagaren. Om ett företag inte lyckas med det sista steget blir även de 

två första stegen bortkastade (ibid.). 

 

Marknadskommunikation och dess funktion för ett företag har under en lång tid förminskats 

och setts som en separat del istället för något centralt för företagets framgång. Nu menar dock 

Gummerson, Kuusela och Närvänen (2014) att ett paradigmskifte har skett inom 

marknadsstrategier då konsumenter och andra intressenter har blivit mer engagerade. 

Relationen mellan företag och konsument (B2C) har förändrats och konsumenten är inte 

längre en passiv mottagare utan har en mycket mer aktiv roll där hen kan ställa krav och 

påverka marknaden (ibid.). Som företag fungerar det inte att endast förlita sig på sin produkt 

längre då allt fler liknande produkter tillverkas. Produkterna är inte längre lika unika och 

företagen måste istället fokusera på andra element som kan bli konkurrensfördelar (Groom, 

2008). Hamilton (2016) lyfter fram begreppet konsumentbaserade strategier som grundar sig i 

att samla in kunskap om konsumenterna. Dessa typer av strategier kan utvecklas genom att ta 

reda på konsumenternas behov, önskemål samt vilken typ av kommunikation som är mest 

effektiv för att nå kunderna. Företagen är beroende av konsumenterna och bör därför lägga 

stor vikt vid att få fram relevant information om dem (Groom, 2008).  

 

Komplexiteten i marknadskommunikationen gör att det inte fungerar att endast fokusera på 

leverantören eller konsumenten, utan alla intressenter måste inkluderas. Kunderna har fått mer 

makt och kan nu vara med och påverka både produkter och tjänster på ett sätt som inte skett 

tidigare. Det blir allt svårare för företag att ignorera denna förändring där konsumenterna tar 

en aktiv roll och med hjälp av teknologin kan diskutera ett företags produkter eller tjänster 

online. Med det sagt har konceptet word of mouth (WOM) blivit allt mer centralt inom 

marknadsstrategier. Som företag handlar det inte längre om att vara i kontroll, utan om att 

anpassa sig efter marknaden och att hitta sin roll som företag. Marknadsföring ska inte ses 

som något statiskt utan som en process som ständigt förändras och utvecklas. Tidigare har 

marknadskommunikation setts endast från ett taktiskt perspektiv med fokus på vissa fragment. 

I och med paradigmskiftet har synen på marknadsföring och marknadskommunikation 
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förändrats och det ses nu som en dynamisk process och är en av de viktigaste delarna inom ett 

företag (Gummerson et al., 2014).  

 

4.1.1. CSR 

Corporate Social Responsibility (CSR) bygger på principen att företag måste ta sitt 

samhällsansvar för att fungera. Ansvaret inkluderar både ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. Intressenternas förväntningar växer och konsumenterna kräver nu att 

företagen arbetar på ett hållbart sätt. Hur företagen planerar sin CSR-kommunikation 

gentemot konsumenterna och samhället är därför av stor vikt för att lyckas positionera sig 

som ansvarstagande. Att visa på ett etiskt ansvarstagande är inte bara nödvändigt i 

marknadskommunikationen utan bör genomsyra alla företagets handlingar (Golob, Lah & 

Jancic, 2008).  

 

I en studie av Soo Lim och Greenwood (2017) jämförs två olika CSR-

kommunikationsstrategier (engagement kontra responsiveness) tillsammans med olika 

kommunikationskanaler. Syftet är att undersöka hur strategierna och kanalerna påverkar och 

uppnår CSR-målen kopplade till ekonomi, miljö eller sociala aspekter. Resultatet visade att de 

strategier med ett fokus på engagemang (engagement) har en central roll i de flesta företag 

som förstår vikten av att engagera intressenterna. Den andra strategin (responsiveness) ses 

mer som en metod för att lösa och undvika problem, både internt och externt. De två 

strategierna visade sig båda vara effektiva för att uppnå CSR-målen och det är därför svårt att 

svara på vilken strategi som är mest effektiv. Gällande kommunikationskanalerna visade 

studiens resultat att tryckta annonser hade större effekt för att uppnå företagens CSR-mål. 

Detta är intressant, menar Soo Lim och Greenwood, då andra forskare har argumenterat för att 

annonser inte är ett bra sätt att kommunicera CSR eftersom annonser är minst trovärdiga 

enligt konsumenterna. Avslutningsvis understryker författarna att engageringsstrategier blir 

allt viktigare inom CSR-kommunikationen för att uppnå målen som både direkt och indirekt 

är kopplade till företagets affärsidé.  

 

Den mest vanliga typen av CSR-kommunikation är att företag och organisationer påpekar vad 

de har gjort för samhället, speciellt inom de områden där de kan ha orsakat skada. Ett företag 

som skövlar mycket skog kan till exempel göra en kampanj om att de för varje såld vara 
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planterar ett nytt träd (Soo Lim & Greenwood, 2017). Denna typ av kommunikation refererar 

Morsing och Schultz (2006) till som Stakeholder information strategy där det blir en 

envägskommunikation från organisationen till intressenterna. Denna strategi behöver 

nödvändigtvis inte användas i syfte att övertala, utan kan fokusera på att informera samhället 

om vad organisationen gör och tar ansvar för. Modellen utgår från att intressenterna har ett 

stort inflytande i och med att de kan välja att stötta organisationen genom att visa lojalitet och 

lovorda företaget, men också ta avstånd från företaget i form av demonstrationer och 

bojkottning (Morsing & Schultz, 2006). Då fokus måste flyttas från att företagen informerar 

till att de engagerar är det nödvändigt för organisationerna att visa att de faktiskt har lyssnat 

på intressenterna och tagit del av deras synpunkter (Devin & Lane, 2014). Devin och Lane 

understryker även kommunikationens roll för att lyckas engagera intressenterna samt tydligt 

visa vad företaget gör för att skapa en social förbättring i samhället. Eftersom intressenterna 

tar en allt större roll inom CSR blir det också viktigare att kommunikationen går åt båda 

hållen; att intressenternas röst och åsikter lyfts fram och bidrar till en tvåvägskommunikation 

mellan företaget och dess intressenter (Soo Lim & Greenwood, 2017).  

 

4.2. Påverkan  

4.2.1. Övertalning inom Public Relations 

Under 2000-talet väcktes debatten om Public Relations (PR) roll i samhället. Ena sidan av 

debatten kritiserar PR för att försvaga demokratin medan den motsatta sidan tenderar att flytta 

fokus från PRs historiska rötter i propaganda (Fawkes, 2007). Fawkes ställer sig kritisk till 

PRs försök att undgå sina tendenser till propaganda. I sin forskning jämför Fawkes attityder 

till övertalning samt dess etiska dilemma och undersöker detta med hjälp av aktuella ramverk 

inom PR. Detta för att tydliggöra relationen mellan PR, övertalning och propaganda. Den 

största volymen av studier om övertalning kommer från socialpsykologiska skolor i USA, 

men majoriteten av dem berör inte den etiska problematiken inom ämnet och ännu mindre i 

relation till PR (Fawkes, 2007). Forskare inom propagandafältet, exempelvis Pratkins och 

Aronson (refererad i Fawkes, 2007), ringar in propaganda i förändringen av 

övertalandekommunikation från sakliga argument till känslomässiga argument. Andra 

forskare som ställer sig kritiska till PR, exempelvis Stauber och Rampton (refererad i Fawkes, 

2007), anser att övertalning är en självklar synonym till propaganda och att PR ständigt 

missbrukar offentlighetens förtroende med hjälp av marknadskommunikation.  
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Den dominerande forskningen i USA säger att den retoriska skolan är byggd på studier om 

övertalning. De menar att det är via retoriken som övertalning har blivit en del av PR. 

Tidigare nämnda forskare anser i stället att propaganda bygger på övertalning och att 

övertalning är en del av PR. Europeiska forskare tolkar snarare propaganda och övertalning 

som delar inom ekonomisk makt samt social kontroll över media och andra 

kommunikationskanaler (Fawkes & Tench, 2004). Ytterligare en viktig dimension inom 

övertalning som forskningsfält kommer från Habermas (1989) begrepp public sphere. Han 

förklarar övertalning som något oetiskt och grundar det på ojämlikheter mellan övertalaren 

och den som blir övertalad. Samtidigt som många forskare påstår att PR och propaganda är 

synonymer utifrån det teoretiska perspektivet, menar Pieczka (refererad i Fawkes, 2007) att 

trots PRs önskan att distansera sig från propaganda finns det inget som tyder på att PR faktiskt 

är propaganda.  

 

Den inte lika kritiska sidan anser att all form av övertalning inte kan klassificeras som något 

negativt och något som ska undvikas (Fawkes, 2007). G. Miller (refererad i Fawkes, 2007) 

delar den synen och menar att propaganda och övertalning står i relation till varandra och 

faktum är att större delar av vår kultur är byggd på övertalande budskap med allt från 

kampanjer till reklamer. Enligt G. Miller (ibid.) är det nästintill omöjligt att producera 

marknadsmaterial som inte har ett övertalande innehåll. Fawkes slutsats efter kartläggningen 

av PR-fältet i relation till övertalning och propaganda utifrån de ledande forskarna är att det 

saknas etiska riktlinjer inom fältet. Fawkes menar att detta är en förklaring till varför 

diskussionen och problematiken har uppstått. Då PR-branschen inte har velat associera sig 

med övertalning, inte minst propaganda, har inte heller ett etiskt ramverk för fältet tagits fram 

i relation till övertalning. Detta har gjort att övertalning har växt sig starkare och mer fientlig 

och istället blivit en vanlig synonym till manipulation.  

 

Övertalning kan därmed klassas som propaganda ur ett bredare perspektiv enligt många 

forskare (Koppang, 2009). Den snävare teorin om propaganda, vilket också är den 

dominerande, förknippas oftast med politisk extremism och i största synnerhet med andra 

världskriget. Ordet propaganda blev då en synonym för lögner, hjärntvättning, manipulation 

och kontroll. På så sätt har begreppet fått en laddad betydelse på många sätt. I sin helhet och 

ur ett bredare synsätt menar Koppang att all sorts övertalning klassas som propagandteorier. 

Doobs (refererad i Koppang, 2009) menar att det inte behöver vara en tydlig propagandist 
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som gömmer sig bakom budskapet, men så fort kommunikationen har ett motiv blir det en 

form av propaganda. 

 

4.2.2. Konsumentens uppfattning om övertalning  

Bickart och Ruths (2012) undersökning syftar till att undersöka hur olika eko-märkningar 

eller andra antydningar till ett hållbart arbete är mer eller mindre övertygande. Studien 

fokuserar även på hur dessa påverkar konsumenternas attityder och köpavsikter. 

Undersökningen är uppdelad i två studier där personerna som deltog delades in i två 

kategorier:  

1. LEC (Low Environmental Concern)  

2. HEC (High Environmental Concern) 

Målet med den första studien som gjordes var att få fram hur attityderna hos de personer som 

klassades som LEC respektive HEC blev påverkade av annonsen eller varumärket ifall ett 

eko-märke syntes eller inte. Studien la även fokus vid varumärkens igenkännlighet (brand 

familiarity) och vilken roll det spelar hos konsumenterna. Medverkande i studien var 197 

studenter i åldern 19-21 där de exponerades för både riktiga varumärken som är relativt kända 

samt påhittade varumärken. Sedan visades dessa produkter med och utan eko-märkning. 

Deltagarna fick därefter utvärdera vad de sett och svara på frågor angående deras attityder till 

annonsen och varumärket samt eventuell köpavsikt. Resultatet tyder på att beroende på hur 

insatt och engagerad en person är gällande miljöfrågor, desto viktigare blir eko-märkningen. 

Om intresset är lågt spelar det inte någon större roll på kundens köpavsikt om produkten 

saknar eko-märkning. De välkända märkena med en eko-märkning hade en gynnsam effekt på 

köpavsikten hos de med ett högt engagemang för miljöfrågor. De okända märkena hade inte 

samma effekt på köpavsikten trots eko-märkningen. När välkända märken presenterades med 

en eko-märkning tenderade HEC konsumenterna att tänka att tillverkaren stod bakom eko-

märket till skillnad från när det var ett okänt varumärke. Resultatet tyder således på att källan 

till eko-märkningen kan influera hur konsumenten reagerar. I den andra studien är detta vad 

Bickart och Ruth (2012) syftar till att undersöka mer precist.  

 

I den andra studien angavs antingen tillverkaren eller regeringen som källa till eko-

märkningen. Annonserna var utformade med fokus på prevention (undvika negativa 

konsekvenser) eller promotion (uppnå positiva effekter). Precis som i den första studien 
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mättes deltagarnas engagemang och intresse för miljöfrågor. En påhittad eko-märkning togs 

fram och annonsen gjorde reklam för Clean Well handrengöring, ett riktigt varumärke som 

dock var relativt okänt för deltagarna. Annonsen bestod av en rubrik, fyra påståenden och en 

beskrivning om vilka som står bakom eko-märkningen. Rubriken var antingen konstruerad 

som prevention (“Protecting You from Illness the Natural Way”) eller promotion (“Keeping 

You Healthy the Natural Way”). Som källa till eko-märkningen angavs antingen företaget (= 

“our company”) eller “the U.S. Consumer Product Safety Commission”. I den här studien 

deltog 144 studenter med en medelålder på 23 år (Bickart & Ruth, 2012, s. 58).  

 

Resultatet tyder på att HEC konsumenter har ett större förtroende för annonser där tillverkaren 

står bakom eko-märkningen. Attityden till både annonsen och varumärket samt köpavsikten 

var högre när tillverkaren angavs som källa. I motsats till detta hade de konsumenter med ett 

lågt miljöengagemang större förtroende för eko-märkningen när regeringen stod bakom 

annonsen. När annonsen var utformad i prevention-syfte resulterade det i att både HEC och 

LEC konsumenterna blev mer vaksamma vilket i sin tur resulterade i att eko-märkets källa 

fick större betydelse (Bickart & Ruth, 2012). Studiens resultat tyder på att företag kan gynnas 

av att skapa och använda sina egna eko-märkningar och vara användningsbar ur ett strategiskt 

perspektiv för företag som vill positionera sig själva som gröna utan att skapa misstro hos 

konsumenterna. Reklam med promotion-syfte visade inte någon större effekt på annonsens 

övertalningsförmåga, medan en annons med fokus på prevention ger störst effekt när 

varumärket presenterar ett eko-märke som de själva står bakom och målgruppen är HEC 

konsumenter. De företag som försöker nå LEC konsumenter bör också fokusera på ett 

prevention budskap, men istället presentera ett eko-märke från en tredje part för att uppnå 

maximal chans till övertalning (ibid.).  

 

En studie av Attaran, Notarantonio och Quigley JR (2015) studerar hur tidningar använder sig 

av sponsring och reklam samt vad detta har för effekt för läsaren. Studien fokuserar på hur 

trovärdiga källor och uppfattade säljmotiv i annonser, textreklam och redaktionella texter där 

olika varumärken nämns tas emot av läsarna. Författarna använder sig av Friestad och 

Wrights modell The Persuasion Knowledge model (1994) för att analysera hur 

konsumenternas kunskap om övertalning (översatt från “persuasion knowledge”) påverkar 

deras respons till reklamen. Friestad och Wright menar att konsumenterna utvecklar en större 

kunskap inom övertalning i och med att de ständigt blir utsatta för reklam och säljande 
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budskap. Denna kunskap hjälper konsumenterna att identifiera hur, när och varför 

marknadsförare försöker övertala dem. Modellen är skapad för att öka förståelsen kring hur 

människors övertalningskunskap influerar deras respons på reklam eller övertalningsförsök. 

Det som mottagarna försöker göra som respons refereras i denna modell som To cope eller 

Persuasion coping behaviors (översatt till svarsteknik). Begreppet menar att mottagarna är 

utrustade med kunskap och en förmåga att fokusera på sina egna mål och därmed välja en 

passande svarsteknik till övertalningsförsöket. Friestad och Wright understryker att de inte 

menar att mottagarna endast använder sin övertalningskunskap för att stå emot 

övertalningsförsök, utan mottagarnas fokus är att behålla kontroll över situationen för att 

kunna uppnå sina egna mål (Friestad & Wright, 1994). Attaran et al. (2015) påpekar i deras 

studie problematiken kring de konsekvenser som uppstår ifall läsarna inte är medvetna om att 

de blir utsatta för reklam. De ställer även frågan om hur detta påverkar läsarnas känsla för 

trovärdighet, säljförsök och köpmotiv.   

 

Studien bekräftar Friestad och Wrights (1994) teori om att upprepad exponering för 

övertalnings- och säljförsök leder till att konsumenternas kunskap inom området ökar och att 

de därmed blir mindre engagerade och mindre lättpåverkade av reklam. Resultatet visar att 

läsarna är medvetna om säljbudskapet i traditionell reklam i form av annonser och textreklam. 

I redaktionella texter är läsarna dock inte lika vana med att bli utsatta för reklam vilket gör att 

försvarsmekanismen inte går igång, men de kan istället känna sig lurade efteråt. Ett flertal 

studier konstaterar att ju mer trovärdig en källa uppfattas som, desto större är chansen till 

övertalning. Med det sagt kan traditionell reklam vara mer effektiv då läsaren vet att hen blir 

utsatt för övertalningsförsök och slipper känna att detta försöker döljas (Attaran et al., 2015). 

 

4.2.3. Visuell påverkan 

Annonser och annan form av reklam vill gärna att mottagaren ska kunna föreställa sig själva 

på en viss plats eller med en viss produkt genom att skapa en känsla som mottagaren kan 

anamma. Genom att skapa mentala bilder hos kunden med till exempel ljudeffekter, bilder 

eller specifika ordval försöker företagen påverka och styra konsumenternas uppfattning om 

varumärket. Konsumentbaserade undersökningar tyder på att annonser med bilder sätter igång 

en mental process hos mottagaren som gör att mottagaren blir mer engagerad och mottaglig 

för övertalning. Problematiken som Myers och Sar (2015) lyfter är att de studier som gjorts 

tidigare inte fokuserat på hur mottagarens nuvarande humör eller känsla kan påverka 
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uppfattningen om reklamen eller varumärket. Syftet med deras studie är således att undersöka 

hur konsumenternas nuvarande positiva eller negativa humör påverkar deras respons till 

annonser med visuella element.  

 

Resultatet visade att de personerna som var positivt inställda innan de exponerades för 

annonsen tenderade att framställa mer mentala bilder under processen. Dessa personer var 

också mindre kritiska till annonsen och därmed mer öppna för budskapet. De som istället hade 

en negativ känsla tenderade att inte skapa dessa mentala bilder utan istället ta avstånd från 

budskapet och fokuserade mycket på detaljerna i annonsen. Experimentet visar att positiva 

känslor kan påverka konsumentens uppfattning om ett varumärke, men också framkalla 

mentala bilder som då bidrar till positiva attityder gällande varumärket. Med andra ord kan ett 

positivt humör främja den mentala processen som uppstår när en annons presenteras, medan 

ett negativt humör hindrar denna process. Kunskapen som denna studie bidrar med ger företag 

och marknadsförare en större inblick i hur konsumenterna tar emot deras annonser och vilka 

faktorer som kan påverka hur reklamen tas emot. När bildannonser används och företaget vill 

inbringa en känsla hos mottagaren är det viktigt att tänka på var, hur och när reklamen bör 

visas. Reklamen har som störst effekt när mottagarna är på ett bra humör vilket betyder att 

marknadsförare kan dra nytta av att placera reklamen på en plats eller tidpunkt där mottagarna 

är på bästa möjliga humör (Myers & Sar, 2015). 

 

4.3. Uppsatsens bidrag 

Vår uppfattning är att de studier kring socialt ansvarstagande och marknadskommunikation 

saknar aspekten om hur marknadskommunikationen faktiskt är utformad. Få studier 

analyserar diskurser och visuella hjälpmedel grundligt. Studier kopplade till hållbarhet eller 

uppsatser som ställer sig kritiska till företagens marknadsföring gällande CSR finns det gott 

om, men oftast är det då ett internationellt fokus eller med utgångspunkten att konsumenterna 

inte är insatta i miljöfrågor eller hållbarhet i allmänhet. Vi har valt att avgränsa oss till 

svenska företag och svenska konsumenter samt utgå från att konsumenterna har kännedom 

om vikten av ett hållbarhetstänk. Med hjälp av Friestad och Wrights (1994) modell utgår vi 

från att mottagarna besitter kunskap om reklamens syfte att övertala samt att de känner igen 

den “klassiska” reklamen, men inte nödvändigtvis den hållbara marknadskommunikationen. 

Vi vill med vår uppsats undersöka hur företag kan dölja sina motiv bakom positiva attribut 

och i och med det också påverka konsumenterna. Vår uppsats kan även bidra med ny kunskap 
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då studien utgår från en undersökning som är gjord 2017 och därför är högst relevant. Då 

denna lista speglar konsumenternas uppfattning är det intressant att undersöka på vilket sätt 

företagen har lyckats få konsumenterna att uppfatta dem som de mest hållbara aktörerna på 

marknaden, något som inte har studerats tidigare. 
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5. Teoretiskt ramverk  

I det här kapitlet kommer vi tydliggöra studiens teoretiska ramverk: multimodal kritisk 

diskursanalys (MCDA). Utöver MCDA har vi kompletterat ramverket med ett bredare 

maktavsnitt, övertalningsstrategier samt språk och visuella element i relation till reklam för att 

kunna applicera MCDA på analysmaterialet. Avslutningsvis förklaras Carrolls CSR-pyramid 

(1991) samt de två översta nivåerna av ansvarstagande. 

 

5.1. Multimodal kritisk diskursanalys 

Det teoretiska ramverket för studien är multimodal kritisk diskursanalys (MCDA). MCDA 

används både som teori och metod och lämpar sig när text och bild ska studeras (Machin & 

Mayr, 2012). Då vi vill analysera marknadskommunikationen och analysera språkliga val 

samt visuella hjälpmedel anser vi att MCDA är en relevant teori.  

 

MCDA utvecklades från CDA (Critical Discourse Analysis) då allt fler lingvister började inse 

att ideologier och maktrelationer inte bara döljer sig i verbala eller skrivna texter, utan även i 

visuella tecken. Filmvetenskap, kulturvetenskap samt semiotik är andra områden där man 

studerar visuell kommunikation för att få fram budskap och den bakomliggande meningen, 

men många teoretiker var överens om att det saknades verktyg för att göra mer precisa och 

systematiska analyser. På samma sätt som CDA underlättar analyser av lexikala och 

grammatiska val i språket behövdes verktyg för att studera de visuella valen. Utifrån detta 

växte sedan MCDA fram med Gunther Kress och Theo van Leeuwen i spetsen (Machin & 

Mayr, 2012).  

 

Kress och van Leeuwen (refererad i Machin & Mayr, 2012) tog fram koncept och verktyg för 

att underlätta analyser av bilder så att dessa kunde studeras på en djupare nivå och inte bara 

beskriva de olika elementen i en bild (ibid.). Det är dock viktigt att komma ihåg att på samma 

sätt som språk inte tolkas eller förstås på samma sätt överallt, finns det inga generella regler 

för visuell kommunikation. Däremot är detta kulturellt betingat där till exempel vi i 

västvärlden är vana vid att läsa eller studera visuella bilder från vänster till höger, medan 

andra kulturer skriver från höger till vänster. Detta betyder därmed att kulturen bidrar till 
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vilken tolkning eller förståelse som skapas när en bild eller text avläses (Simpson & Mayr, 

2010).    

 

Machin och Mayr (2012) understryker att bilder kan säga sådant som inte kan uttryckas rent 

språkligt. Bilder kan användas för att skapa idéer och distraktioner hos läsaren och antingen 

göra texten starkare eller flytta fokus från orden till det visuella. Inom MCDA ligger intresset 

i att studera hur olika visuella hjälpmedel i kombination med språkliga val används för att 

skapa betydelse, men också ge en ökad förståelse för hur dessa olika val har planerats av 

författaren. Både text och bild konstrueras för att fungera som kommunikativa hjälpmedel för 

författaren. Syftet med MCDA är att lyckas identifiera och avslöja dessa val och funktioner 

genom noggranna bearbetningar där de aktuella verktygen används. Den kritiska hållningen är 

central inom teorin och det är av största vikt att studera de kommunikativa valen på djupet för 

att lyckas avslöja de maktförhållanden och ideologier som kan dölja sig bakom text och bild. 

Visuell kommunikation, precis som språk, både formar och formas av samhället. Med det sagt 

är det inte intressant inom MCDA att endast studera de semiotiska valen enskilt, utan intresset 

ligger i att se hur de kommunicerar diverse maktrelationer (ibid.).   

 

5.1.1. Begreppet diskurs  

Begreppet diskurs är centralt inom CDA (Machin & Mayr, 2012) och syftar att fungera utöver 

semantiken och den grammatiska nivån för att ringa in vad som händer när språkliga former 

används inom olika sociala, politiska och kulturella situationer. Därmed kan begreppet diskurs 

på ett effektivt sätt rama in både den underliggande meningen i språket samt dess effekt på 

språkanvändningen och interaktiva strategier mellan individer (Simpson & Mayr, 2010).  

 

Diskurser kan fungera som ett sätt att gynna vissa ideologiska ståndpunkter samtidigt som 

andra nedvärderas eller trycks undan. De lingvistiska valen som är inkodade i en text 

samspelar med textens ideologiska ståndpunkt där specifika ordval kan agera hjälpmedel för 

att få fram dessa åsikter eller normer på ett diskret sätt (Simpson & Mayr, 2010). Diskurser 

bidrar till att skapa normer och åsikter vilka i sin tur bidrar till att skapa den sociala värld vi 

lever i (Machin & Mayr, 2012). Simpson och Mayr menar att texter skrivna om samma ämne, 

till exempel nyhetsartiklar, bör jämföras och studeras utifrån de olika lingvistiska valen. 

Avslutningsvis poängterar författarna att denna typ av lingvistiska analys där diskurser 
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studeras inte handlar om att få fram vilket berättande som är mest korrekt eller sanningsenligt. 

Fokus ligger istället på att öka förståelsen för hur diskurser möjliggör olika konstruktioner av 

berättande med hjälp av lingvistiska val.  

 

Foucault (2008) argumenterar för diskursen som ett slags vapen eller makt. Han menar att 

konflikter, eller motsatta diskurser, inte uppstår på grund av olika åsikter, utan för att 

diskursen innebär en form av makt, kontroll, kvalificering och diskvalificering. När vi talar 

använder vi ord som mottagaren förstår och godtar, det i sig, menar Foucault, är en typ av 

maktförhållande.    

 

5.2. Makt inom kritisk diskursanalys 

Makt är, som tidigare nämnt, kärnan inom CDA och har haft stor betydelse för utvecklingen 

av teorin och de olika inriktningarna inom CDA. Machin och Mayr (2012) förklarar makt i 

form av sociala resurser och privilegium som bidrar till en auktoritet där personen i fråga kan 

dominera och påverka underordnade grupper. Simpson och Mayr (2010) menar att makt kan 

ses på andra sätt än att vara en typ av överordnad dominans. Makt kan också vara skapad på 

ett gemensamt sätt då människor tenderar att legitimera dominansen. Det går således att 

kategorisera makt i två kategorier; makt som uppstår via dominans och makt som uppstår via 

samtycke.  

 

Josefsson (2008) menar att språket är en central del i det vardagliga maktutövande och syftar 

till att ge en grupp mer makt och högre status. Språket kan ha olika uttrycksformer och är inte 

endast utformat i de verbala orden och meningarna. Josefsson förklarar makt som något 

komplext och svårtolkat i relation till maktens historia då den tidigare varit mer öppen och 

synlig. En stor anledning till detta är expansionen av den kommersiella världen (ibid.). Den 

som behärskar språket och dess koder har företräde till den offentliga arenan och maktens 

rum. Språklig skicklighet indikerar makt och är det nödvändigaste verktyget, men är ensamt 

inte tillräckligt menar Josefsson. Foucault anses vara en av de mest betydande teoretikerna 

inom begreppet makt. Enligt Foucault (refererad i Lilja & Vinthagen, 2009) ger makten sitt 

uttryck i de instrument, tekniker och procedurer som används för att påverka vår uppfattning, 

tankesätt och handling. Makten bygger på diskurser som formar vår vilja och syn på saker 

som vi sedan lever och handlar utifrån. Maktdiskurser blir därmed länken mellan tankegång 
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och praktik utifrån sitt valda syfte. Makten i det moderna samhälle har blivit betydligt mer 

varierande och övergripande (Dahlberg, Moss & Pence, 1999). Lilja och Vinthagen (2009) 

menar att ett maktutövande utan en självklar konspiratör blir mer effektiv. Författarna 

förklarar det ytterligare som ett nätverk av makttrådar utan en fast kärna som lättare tränger 

sig igenom och tas upp av samhället. Disciplinär makt är ett begrepp som Foucault myntade i 

sin kritiska maktundersökning 1980. Han menade att disciplinär makt är den moderna formen 

av dominans som bygger på sanning, lag och makt. Foucault påstår att denna utformning av 

makt är det främsta redskapet för att genomföra dagens industriella kapital och är länkad till 

diskurser, föreställningar och normer (ibid.). Disciplinär makt är inte påtvingad, enligt 

Ransom formar den snarare individen varken med eller utan deras samtycke (refererad i 

Dahlberg et al., 1999). Denna typ av makt normaliserar och formar individer efter normer. 

Målet är att styra subjektet mot önskat mål, vilket ofta sker utan att individen är medveten om 

det (Dahlberg et al.).  

 

5.2.1. Övertalningsstrategier 

Övertalningsstrategier brukar delas in i två huvudkategorier: informativa respektive 

transformerade strategier. Informativa budskapsstrategier är på ett tydligt sätt uppbyggda på 

kontrollerbara uppgifter och relevant information om varumärket. Målet med denna strategi är 

att skapa trovärdighet för att vinna konsumentens förtroende (Mårtenson, 2009). Det är 

mottagaren som avgör om meddelandet är informativt, därav behöver innehållet 

omformuleras beroende på dess målgrupp. Transformerade budskapsstrategier associeras med 

upplevelsen i relation till varumärket och är i synnerhet emotionsbaserad. Transformerad 

reklam har dimensioner av psykologiska aspekter för att försöka påverka och övertala. 

Begreppet transformerad bygger på fyra grundstenar: personlig relevans; upplevelse och 

empati; information; det kreativa utförandet. Personlig relevans är essentiell, men inte 

tillräcklig, för att mottagaren ska uppleva empati. Upplevelsedimensionen är skickligheten att 

utforma reklam som mottagaren emotionellt kan identifiera sig med. Det är reklamen som 

skapar länken mellan varumärket och konsumentens upplevelse av att “äga” varumärket, 

vilket måste skilja sig från konkurrenter. Detta kallas varumärkeslänken och målet är att 

konsumenten inte ska relatera till märket utan istället komma ihåg upplevelsen i reklamen 

(Mårtenson, 2009). Det centrala inom transformerande reklam är begreppet generaliserad 
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emotion vilket är ett känslomässigt tillstånd som påverkar människans kunskapsstruktur. Den 

förenklar urvalet och kopplingen till tidigare upplevelser med samma känslor.   

 

5.3. Reklam 

5.3.1. Färger och kontraster 

Färg är en viktig del inom reklamen där svartvit reklam kontra reklam med färg ger olika 

effekter. Färger gör reklamen mer intensiv och kan därför upprätthålla målgruppens 

uppmärksamhet under en längre period eftersom människor gillar att förföras av intensiva 

stimuli. Denna process ökar också chansen för att reklamen ska bearbetas och därmed bli 

ihågkommen av mottagaren. Färger är dock inte endast ett hjälpmedel för att fånga 

målgruppens uppmärksamhet, utan färger påverkar också hur stämningen uppfattas i 

reklamen. Då kan istället en röd färg förmedla en känsla av förförelse och spänning eller att 

något viktigt är på gång. Blåa toner ger en frisk och fräsch känsla, medan gröna toner får oss 

att känna lugn och stillhet (Dahlén & Lange, 2009).   

 

Originell reklam uppskattas ofta av mottagarna. Det kan således vara effektfullt att medvetet 

utforma reklamen på ett annorlunda sätt eftersom människor reagerar på sådant som sticker ut 

från mängden. Företag kan med fördel studera hur andra reklamannonser är utformade för att 

sedan göra tvärtemot. Om de flesta annonser är i färg kan det dra till sig mer uppmärksamhet 

att då göra en svartvit reklam (Dahlén & Lange, 2009). Ett annat exempel som Dahlén och 

Lange lyfter är att många annonser satsar på storleken med stora och tjocka bokstäver samt 

illustrationer. Att då bryta den trenden och istället arbeta med ett negativt utrymme där det 

finns många tomma ytor eller små illustrationer kan dra till sig mer nyfikenhet och 

uppmärksamhet än de stora annonserna.  

 

5.3.2. Språk och reklam 

Reklam kan delas in i produktbaserad och icke-produktbaserad reklam. Produktbaserad 

reklam är precis vad det låter som; reklam som syftar till att marknadsföra en viss produkt. 

Icke-produktbaserad reklam är istället utformad på ett sätt som ska inge en positiv känsla eller 

association till varumärket. Denna strategi används ofta i politiska sammanhang eller av 

företag som kan ha svårt att visa upp en tydlig produkt av olika anledningar. När ett företag 
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ska ta sig in på en ny marknad gynnar det oftast företaget att till en början fokusera på icke-

produktbaserad reklam för att skapa en positiv image för att sedan vinna över kunderna 

(Simpson & Mayr, 2010).  

 

Reklam vill gärna skapa personliga band med mottagaren genom att använda ord som “du” 

och “din”. Detta bidrar till att läsaren eller tittaren känner sig sedd. I västvärlden värdesätter vi 

vår individualitet högt vilket gör att vi inte vill bli sedda som en del av en stor massa 

(Simpson & Mayr, 2010). Även humor är en viktig och vanlig del inom reklam just för att den 

lättar på stämningen och, förhoppningsvis, lockar fram ett leende hos mottagaren. Humor kan 

också betraktas som en mänsklig egenskap vilket smittar av sig på reklamen och gör den mer 

lättillgänglig (Åkerberg & Wiklander, 2011). Simpson och Mayr (2010) menar att humor inte 

har tagit stor plats inom CDA och att det inte har setts som ett verktyg för att utöva makt. 

Simpson och Mayr argumenterar dock för att humor, som till exempel ironi och parodier, 

spelar stor roll för samhället och den sociala och kulturella praxis. Det innebär att kritiska 

analyser inte kan eller borde bortse från den humoristiska lingvistiken när visuella och verbala 

val analyseras. 

 

5.4. The Pyramid of Corporate Social Responsibility 

Det finns mängder av definitioner och studier på begreppet CSR som förklarar företags 

ansvarstagande som aktör på marknaden. En av de mest omtalade definitionerna samt 

illustrationerna av CSR är Archie B. Carrolls (1991) pyramid. Pyramiden bygger på fyra 

stadier av ansvarstagande: 1. Economic responsibility; 2. Legal responsibility; 3. Ethical 

responsibility; 4. Philanthropic responsibility. Nedan följer en mer djupgående förklaring av 

de två sistnämnda skikten då det är just den etiska och filantropiska nivån som är relevanta för 

studiens syfte. De första delarna är mer grundläggande och nödvändiga för att ett företag ska 

fungera, därav är det inte av intresse för oss att fördjupa oss i alla delar, utan endast i de delar 

som företagen själva mer eller mindre väljer att arbeta med.  
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(Carroll, 1991) 

 

5.4.1. Etiskt ansvarstagande 

Det etiska ansvarstagandet sträcker sig över lagarna och innebär att företagen tar ansvar och 

gör mer än vad lagen erfordrar. Detta kan vara sådant som samhället kräver på grund av 

moraliska skäl, men som inte finns formulerat som en lag. Det etiska ansvarstagandet hänger 

till viss del samman med ansvarstagandet gentemot lagen. Etiska rörelser vill gärna se att 

pyramidens andra del expanderas vilket kan resultera i att de etiska kraven och 

förväntningarna på företagen kan höjas. Lagar kan även etableras i takt med att samhällets 

krav ökar och att företagen tar sitt etiska ansvar, till exempel gällande mänskliga rättigheter 

och miljöproblem (Carroll, 1991). I sin senaste utvärdering av pyramidens fyra delar, 

poängterar Carroll (2016) att företagen också bör vara etiska gentemot kunden. Det räcker 

inte med att endast ha en etisk produktion, utan även mötet med kunden bör vara etiskt och 

följa de normer och riktlinjer som förväntas.   

 

5.4.2. Filantropiskt ansvarstagande 

Filantropiskt ansvarstagande är det översta skiktet på pyramiden och syftar till samhällets 

förväntan om att företag uppträder som goda medborgare. Företag som tar sitt filantropiska 
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ansvar engagerar sig i aktiviteter som förespråkar och bidrar till människors välmående. Det 

kan handla om finansiella bidrag eller att tid sätts undan för att utbilda och hjälpa människor i 

samhället. Den här delen skiljer sig åt från etiskt ansvarstagande på så sätt att samhället inte 

förväntar sig att företagen ska göra ”det lilla extra”. Trots att samhället önskar att företagen 

ska bidra med pengar, lokaler eller sin tid för att arbeta med humanitära projekt blir inte 

företagen stämplade som oetiska ifall dessa önskemål inte uppfylls. Följaktligen blir 

filantropiskt ansvar mer valfritt än de andra tre delarna i pyramiden. Filantropiskt ansvar är 

önskvärt och uppskattat från samhället, men inte lika viktigt som de andra. Carroll (1991) 

jämför filantropiskt ansvar med frosting; tårtan smakar bättre med frosting, men är fortfarande 

ätbar utan den.  

 

Carroll (2016) menar att det är oundvikligt att olika typer av förhandlingar och motsättningar 

uppstår när företagen försöker agera utifrån sitt ekonomiska, lagliga, etiska och filantropiska 

ansvar. Hur företagen väljer att balansera dessa olika ansvarstaganden blir därför en tydlig 

indikation på hur de definierar CSR och hur viktigt det anses vara inom företaget. Det 

ekonomiska ansvaret gentemot ägarna och intressenterna fokuserar till stor del på att väga 

kortsiktiga och långsiktiga mål och vinningar mot varandra. 
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6. Material och metod  

Studiens valda metod är multimodal kritisk diskursanalys (MCDA), vilket även är 

avgränsningen för det teoretiska ramverket. I detta kapitel kommer MCDA att presenteras 

samt hur den tillämpas som metod. Vi kommer redovisa studiens material och 

insamlingsmetod, det vill säga hur vi gått till väga i urvalet av material. Därefter presenteras 

en begreppslista som kan komma att vara användbar i uppsatsens analytiska del. Kapitlet 

avslutas med en kort reflektion och kritik till val av metod och material.  

 

6.1. Material 

Studiens material utgår från undersökningen Sustainable Brand Index (2017) vars resultat 

rankas i en lista från 1-286. Företagen är rankade enligt hur hållbara konsumenterna uppfattar 

att de är, där företaget som hamnar högst upp på listan anses vara mest hållbart och så vidare. 

Listan är baserad på företag som är väletablerade i Sverige och det är svenska konsumenter 

som deltagit i undersökningen. Totalt är det över 900 varumärken som utvärderas av 30 000 

människor i åldern 16 år och uppåt. Varje varumärke utvärderas av minst 1000 personer. 

Varumärkena är utvalda utifrån omsättning, marknadsandel samt hur välkända de är i landet. 

Denna typ av undersökning görs på företag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 

Nederländerna. Undersökningen som vi utgår ifrån presenterades den 30 mars 2017.  

 

Många av de företag som är med på listan är svenska, men inte alla. Vi avgränsade oss först 

till de tre företagen i toppen, nämligen: 1. Apoteket; 2. Saltå Kvarn; 3. Ica. Saltå Kvarn 

exkluderades sedan från analysen då vi efter granskningen av deras material insåg att detta var 

intetsägande i relation till studiens syfte. Saltå Kvarn har under en längre period avstått från 

att köpa medieutrymme för att marknadsföra sig (Ununger, 2008, 6 juni). Den enda 

kommunikationen som Saltå Kvarn har producerat ligger på deras sociala plattformar som 

Instagram, Facebook och deras blogg. Dessa kanaler kommunicerar alla delar av 

hållbarhetsprincipen, med en avsaknad av kommunikationsstrategier.  

 

Detta betyder att vi kommer studera två svenska företag, vilket blir ytterligare en avgränsning. 

Materialet är valt på ett neutralt sätt då dessa företag är valda utifrån listan samt är två av de 

tre företagen i toppen. Om vi i stället hade valt ut företagen slumpmässigt hade urvalet kunnat 

ifrågasättas om de blivit valda i syfte att försöka styra resultatet. Att studera mer än ett företag 



   28 

ger oss möjlighet att kunna jämföra, se samband och granska om de kommunicerar via en 

gemensam diskurs. I kombination med våra valda teorier och verktyg hoppas vi kunna dra 

slutsatser om hur dessa företag har lyckats med sin positionering att bli uppfattade som 

hållbara. Vi kommer att analysera de två företagens marknadsmaterial för att se hur de 

porträtterar sig ur ett hållbart perspektiv samt använder sig av CSR i kommunikationen. Vi 

har gjort bedömningen att det är företagens marknadskommunikation som ligger till stor 

grund för allmänhetens uppfattning om dessa företag och inte den information som 

publicerats på exempelvis företagens hemsidor. 

 

6.2. Insamlingsmetod 

Vi kommer att studera marknadsmaterial som har en koppling eller antyder till hållbarhet 

samt är producerat åren 2015 och 2016. Denna avgränsning har vi valt att göra då 

undersökningen som ligger till grund för vårt utvalda material gjordes 2017. Det innebär att 

den marknadskommunikation som ligger till grund för konsumenternas uppfattning mest 

troligt är den som kommunicerats under de senaste två åren fram till dess att undersökningen 

gjordes.  

 

6.2.1. Apoteket AB  

Apoteket AB har en Youtube-kanal där de samlar sina reklamfilmer som tidigare sänts på tv 

eller publicerats i sociala medier och det är även därifrån vi kommer hämta vårt 

analysmaterial. Vi har lyckats urskilja totalt sex olika reklamfilmer med en anknytning till 

hållbarhet som Apoteket AB har publicerat under åren 2015 och 2016.  

 

6.2.2. Ica 

Ica har en Youtube-kanal där reklamfilmer, recept och informativa videos publiceras. Då vi är 

intresserade av deras marknadsmaterial avgränsar vi oss till deras reklamfilmer som visats 

både online och på tv. Vi har gått igenom alla Icas reklamfilmer, en ny varje vecka, under 

2015 och 2016 och valt ut de som har någon form av anknytning till hållbarhet. Det 

resulterade i nio reklamfilmer som berörde hållbarhet ur sociala eller miljömässiga aspekter.    
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6.3. Metod 

För att analysera det insamlade materialet kommer vi använda oss av multimodal kritisk 

diskursanalys (MCDA). MCDA används, som tidigare nämnt, för att analysera både text och 

visuella inslag vilket vi kommer att göra när vi granskar kampanjmaterialet. Syftet med 

MCDA är att synliggöra maktrelationer och ideologier som, med hjälp av lingvistiska och 

visuella val, blir naturaliserade (Simpson & Mayr, 2010). Med hjälp av MCDA kan vi därmed 

plocka isär och denaturalisera materialet för att få fram hur företagen med hjälp av 

kommunikativa strategier har lyckats påverka konsumenterna. MCDA som metod möjliggör 

för oss att kunna studera materialet på djupet och dra slutsatser kring de val som gjorts 

gällande företagens marknadskommunikation, både på ett språkligt och visuellt plan.  

 

Att tolka olika typer av texter kan vara komplicerat och kräva omfattande arbete för att kunna 

få fram textens mening och betydelse. Tolkningsarbetet är beroende av fyra faktorer: frågans 

karaktär, tankens klarhet, det valda tolkningsperspektivet samt relationen mellan texten och 

tolkaren. Frågans karaktär syftar till om intresset är inriktat på det latenta eller manifesta 

budskapet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Då vi vill få fram det latenta 

budskapet i marknadskommunikationen formulerar vi våra analysfrågor på ett sådant sätt att 

detta går att tolkas fram. I nästkommande del förklarar vi vårt analysschema som kommer 

vara till stöd för analysen. 

 

6.4. Analysschema 

Ett analysschema har skapats för att lättare kunna läsa av det insamlade materialet samt för att 

sortera bort det som är irrelevant för vår studie. Detta kommer hjälpa oss att vara neutrala då 

vi systematiskt kommer att granska det insamlade materialet. Analysschemat är baserat på 

frågor som är formulerade utifrån det teoretiska ramverket, samt de begrepp som förklaras 

nedan. 
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Begrepp/strategier/positionering Effekt 

Hur använder företagen informativa och transformerade 

strategier för att uttrycka sitt budskap? 

Vilken effekt har de på budskapet?  

Hur använder företagen visuella element i sin 

kommunikation? 

Hur förstärker det deras position som 

hållbara? 

Går det att tyda en utelämning i kommunikationen?  Hur kan det påverka mottagaren? 

Vilka retoriska figurer syns i det valda materialet? Vilken effekt har de på budskapet? 

Vilka aspekter av social och miljömässig hållbarhet berör 

studieobjekten i sitt marknadsmaterial?  

Hur kan detta tolkas ur ett CSR perspektiv?  

Hur framställer företagen sina produkter och varumärken i 

förhållande till hållbarhet? 

Hur kan detta tolkas ur ett CSR perspektiv?  

 

6.4.1. Begrepp och definitioner 

Utelämning beskriver det som inte syns i en text. Då en text eller bild inte kan återge allt inom 

en social praktik kan det vara givande att studera vad som inte nämns i en text; vad författaren 

aktivt valt att inte ta med (Machin, 2013).  

 

Kreativ reklamutformning spelar en viktig roll i hur ett budskap kan tolkas och tas emot. 

Dahlén och Lange (2009) lyfter bland annat två generella reaktioner på hur mottagarna 

reagerar på kreativ reklam. Ha! reaktionen uppstår från originell reklam. Den skiljer sig från 

annan, konkurrerande reklam genom att använda andra element eller argument som 

målgruppen tidigare inte stött på. Dahlén och Lange ger exemplet att marknadsföra en bil som 

om den smakar gott vilket då resulterar i en Ha! reaktion. Aha! reaktionen syftar istället på 

målgruppens reaktion på reklam som är meningsfull och informerande så att mottagarna 

förstår budskapet (ibid.).  

 

Enligt Dahlén och Lange (2009) bygger retoriska figurer på att konsumenten måste bearbeta 

meddelandet och dra egna slutsatser för att förstå innehållet och ge det mening. Enligt tidigare 

studier har denna förståelseprocess visat sig vara väldigt effektiv då den skapar svaga 

implikaturer hos människor. Svaga implikaturer innebär konkurrerande eller komplementära 
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slutsatser som blir en följd av reklamen. Dessa är inte centrala för budskapet, men blir 

meningsfulla för konsumenten. Retoriska figurer används i reklam för att bjuda in målgruppen 

till att dra egna slutsatser. Då retoriska figurer är verbala eller visuella element som avviker 

från det förväntade krävs det att mottagarna bearbetar och reflekterar över vad de sett. Denna 

process är ofta fördelaktig för sändaren då mottagaren börjar dra slutsatser om produkten eller 

företaget och automatiskt skapar en form av relation till varumärket (ibid.). Nedan följer några 

exempel på retoriska figurer: 

 
 

Begrepp Förklaring 

Hyperbole  Överdrifter eller extrema budskap 

Resonans En mening får en annan innebörd när den kopplas till en bild 

Paradox  En motsägelse eller ett omöjligt påstående 

Metafor Skapa associationer genom att likna produkten vid något annat 

Ironi  Ett påstående som syftar på motsatsen av vad som sägs 

 

6.5. Kritik 

Critical discourse analysis har kritiserats för sin analytiska metod. Till att börja med kan en 

CDA metod innefatta ett litet omfång av texter, materialet behöver inte vara mer än en eller 

två texter. Urvalet av material görs av analytikern själv och är baserat på hens eget intresse. 

CDA har kritiserats för att analytikern färgar texten då forskare påstår att skribenten väljer en 

text eller en diskurs som sen tidigare är känd och på så sätt vinklar studien redan från början. 

Många forskare har riktat sin kritik mot hur termen critical i analysmetoden definieras. Att 

vara kritisk kan tolkas olika från skribent till skribent. Machin och Mayr (2012) förklarar det 

som att definitionen av att vara kritisk är en avgörande faktor för hur en skribent angriper sitt 

utvalda analysmaterial. Multimodal critical discourse analysis har även den kritiserats för de 

visuella verktygen. Forskare menar att när exempelvis en bild observeras så är det olika saker 

i bilden som intresserar oss och det är dessutom individuellt hur visuella ting tolkas. Varför en 

person väljer att se en sak framför en annan är subjektivt och alltid en fråga om tolkning. Bal 
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(refererad i Machin & Mayr, 2012) hävdar att en analys inom MCDA säger mer om 

observatören än bilden i sig, då det vi väljer att se är underliggande för det vi redan vet.     

 

Vi som skribenter och analytiker har en kritisk inställning till företags sätt att använda 

hållbarhet som ett sätt att marknadsföra sig. Vi har från början haft inställningen att många 

företag förskönar sitt syfte att påverka konsumenten och sälja sina produkter eller tjänster med 

hjälp av ett hållbart ställningstagande eller enbart ger sken om att vara ett grönt företag. Valet 

av studieobjekt är baserat på en tidigare studie om svenska konsumenters uppfattning om 

företag på den svenska marknaden. Med denna studie som grund har valet av företag varit 

neutralt. På så sätt har vi som skribenter inte styrt analysen baserat på våra tidigare 

upplevelser eller kritiska inställning.  

 

6.6. Metodreflektion  

6.6.1. Reflektion över insamlingsmetod 

För att välja ut de reklamfilmer som blev studiens material granskades ett hundratal 

reklamfilmer totalt. Denna process var nödvändig för att få fram ett material som var 

användbart samt för att få en uppfattning om hur många filmer som var relaterade till 

hållbarhet. Till en början valdes fler filmer ut än de som blev det slutliga materialet. De filmer 

som valdes bort uppfattade vi efter granskningen hade en för långsökt eller otydlig koppling 

till hållbarhet vilket hade komplicerat analysen.  

 

Målet med vår studie är att kritiskt granska de två studieobjekten som på ett eller annat sätt 

lyckats ta sig igenom mediebruset och i någon form skapat ett förtroende ur ett 

hållbarhetsperspektiv gentemot allmänheten. Med hjälp av metoden är förhoppningen att 

kunna urskilja beteenden och strategier i studieobjektens marknadsmaterial som på något sätt 

bäddar in deras syfte att påverka och sälja. Vi är medvetna om att vi med vårt analysmaterial 

inte kommer kunna täcka upp all den kommunikationen som ligger till grund för 

konsumenternas uppfattning. De analyser och slutsatser vi kommer redogöra för i 

nästkommande kapitel ligger endast till grund för vårt urval av material. Det vi menar är att 

vårt valda material inte ligger till grund för konsumenternas helhetsuppfattning om företagen, 

utan bara är en del av den kommunikation som möjligtvis kunnat påverka deras åsikt. Det 

finns såklart andra medel för att uppfattas som hållbar som går förbi 
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marknadskommunikationen, exempelvis Saltå Kvarns produktutformning eller Icas hållbara 

bärkassar.  

 

6.6.2. Reflektion över analysmetod 

Vi började med att analysera marknadsmaterial från Apoteket, Saltå Kvarn och Ica då dessa 

tre låg i toppen av listan på de mest hållbara företagen enligt svenska konsumenter. Vi märkte 

tidigt att Saltå Kvarn inte använder sig av reklam på samma sätt som Apoteket eller Ica, vilket 

gjorde att vi bestämde oss för att analysera deras Facebookinlägg i stället för att se hur de 

kommunicerar med sin målgrupp. Både Apoteket och Ica har producerat reklamfilmer som 

visats både på tv och sociala medier i form av Youtube. De analysfrågor vi formulerade 

fungerade väl för att studera materialet och de underlättade även tematiseringen av analysen. 

Däremot insåg vi att Saltå Kvarns material skulle bli svårt att analysera, dels på grund av det 

otillräckliga marknadsmaterialet och dels för att den kritiska metoden inte var applicerbar på 

de Facebookinlägg vi granskade. Med det sagt valde vi att exkludera Saltå Kvarn från 

analysen då dessa inlägg inte bidrog till vår studie. Efter att ha granskat Apoteket och Icas 

reklamfilmer med analysschemat till hjälp uppnådde vi en mättnad då resultatet förblev 

konstant trots omfånget på marknadsmaterialet och vi kunde därmed gå vidare med analysen.  

 

Vi valde att analysera materialet på varsitt håll för att undvika att bli påverkade av varandra. 

När vi sedan tillsammans tematiserade materialet blev det tydligt vilka delar som inte var 

relevanta för studiens syfte samt vilka delar som kunde knytas samman och tematiseras. Det 

första utkastet av analysen blev väldigt omfattande och detaljrikt där vi upplevde att det 

saknades djupgående analytiska slutsatser. Detta resulterade i ett arbetsmaterial på cirka 20 

sidor som fick stå separat för att sedan agera stöd för den slutgiltiga analysen. Innehållet 

utgjordes av material och exempel relaterat till det teoretiska ramverket samt tidigare 

forskning. Med detta arbetsmaterial kunde vi skapa en ny analys med en djupare diskussion 

och en samhällelig relevans.  

 

Det material som vi analyserade krävde ett bredare teoretiskt ramverk än vad vi hade från 

början. Efter att ha uppmärksammat detta utvecklade vi den teoretiska ramen samt begreppen 

för att försäkra oss om att uppsatsens alla delar skulle hänga ihop och ha en logisk anknytning 

till teorin. 
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7. Analys 

Vi har valt att göra en gemensam analys för Apoteket och Ica. Empirin är tematiserad utifrån 

de diskurser som har identifierats i det granskade materialet. Studiens resultat klargör att det 

finns tydliga diskurser i hur företagen använder sin marknadskommunikation i relation till 

hållbara strategier. De flesta diskurser är gemensamma för de båda företagen, medan andra 

diskurser är begränsade till endast ett av företagen.  

 

7.1. Emotionsbaserade strategier  

Studiens resultat visar på att företagen i största grad använder sig av transformerade strategier 

för att påverka mottagarna. Informativa strategier går också att utläsa i materialet, främst i 

Apotekets reklamfilmer. Ica spelar mycket på igenkännelse där tittarna kan identifiera sig med 

karaktärerna eller händelsen som utspelas i reklamfilmen. Genom att skapa igenkännande 

eller personlig relevans hos mottagaren gynnas Ica då mottagaren via sin egen upplevelse 

omedvetet relaterar till varumärket och produkterna, utan att känna sig påverkad av företaget. 

Detta är ett tydligt tecken på marknadskommunikationsstrategin varumärkeslänken 

(Mårtenson, 2009). På ett humoristiskt sätt driver Ica med karaktärernas personlighetsdrag 

som en spegelbild av stereotyper i samhället i relation till hållbarhetsrelaterade ämnen. 

Återkommande egenskaper är okunskap, fördomar och lathet (Ica, 2016, 4 september) (Ica, 

2016, 16 oktober). Då dessa egenskaper inte vanligtvis är något som företag vill identifiera sig 

med skapar detta en humoristisk stämning som underhåller. Denna porträttering kan även 

stärka relationen med mottagaren då Ica framställer sig som mänskliga och inte ett perfekt 

företag.  

 

Det går att urskilja en tydlig diskurs i Icas val av emotionsbaserat innehåll; humor och ironi 

samt allvarsamhet och empati. I stor utsträckning behandlas miljömässiga aspekter med 

humor och ironi medan sociala aspekter behandlas med allvarsamhet och empati. I Icas 

sociala engagemang använder de sig av retoriska och visuella medel för att förstärka empatin 

hos mottagaren som uppmanas att stödja hjälporganisationerna med hjälp av Ica. Apotekets 

reklamfilmer som även använder informativa strategier kan bidra med en Aha! reaktion hos 

mottagarna där de blir informerade om Apotekets ställningstaganden och engagemang 

(Apoteket AB, 2016, 19 augusti). Informationen är tydlig vilket även gör det enkelt för 

konsumenten att förstå på vilket sätt hen kan bidra till en bättre miljö och att Apoteket agerar 
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som en hjälpande hand för att konsumenten ska kunna uppfylla detta. Denna strategi kan öka 

förtroendet för Apoteket samt stärka deras position som hållbara. Både Ica och Apoteket har 

kommunicerat marknadsmaterial relaterat till hållbarhet med miljömässiga aspekter. Däremot 

är Ica ensamma om att ha inslag av sociala aspekter i sin marknadskommunikation.  

 

7.2. Samhällstrender 

I Icas marknadsmaterial går det att urskilja samhällstrender som ett genomgående tema då 

detta var återkommande för majoriteten av reklamfilmerna. Det framgår tydligt att Ica 

försöker fånga konsumenternas uppmärksamhet genom att basera innehållet i reklamen på 

trender som allmänheten redan är intresserade av och vill höra. Ett exempel är Icas fokus på 

vegetarisk mat då de driver om stereotyper och fördomar mot vegetarisk kost (Ica, 2016, 16 

oktober). Karaktärerna Stig och Cindy anser att kött är nödvändigt för att bli mätt och Ulf tror 

att han kommer dö eftersom han omedvetet ätit vegetariskt (se bild 1). I samband med att de 

skapar en humoristisk känsla kring ämnet lanserar de konceptet ”Vego-recept som utmanar 

fördomar…” (Ica, 2016, 16 oktober) på sin hemsida för att ta ställning i hållbarhetsdebatten 

relaterad till minskad köttkonsumtion. Detta går att koppla till Foucaults begrepp disciplinär 

makt som bygger på att normalisera och forma individen efter normer (Lilja & Vinthagen, 

2009). Maktutövandet uppstår när man med hjälp av normer styr subjektet mot önskat mål 

(Dahlberg et al., 1999), likt Ica styr konsumenten med hjälp av trender. Ica marknadsför i 

huvudsak inte sina produkter utan det är känslan och associationerna som står i fokus. Som 

nämnt tidigare är det attityder och associationer som bygger ett varumärkes identitet och är en 

förutsättning för att stärka ett varumärke på lång sikt.  

 

Bild 1 (Ica, 2016, 16 oktober)  
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Målet med marknadskommunikationen är att skapa visibilitet och positiva associationer till 

varumärket (Mårtenson, 2009), vilket är precis det Ica gör i sin reklam med hjälp av aktuella 

trender och diskussioner från samhället. Även detta blir ett verktyg för att skapa igenkänning 

hos konsumenten där mottagarna kan skapa personliga band till Ica och knyta an till 

varumärket. Med hjälp av dessa trender eller normer kan Ica också lyckas styra 

konsumenterna i den riktning som gynnar dem som företag, både via försäljning och 

uppfattning. I kombination med den ofta humoristiska reklamen är det stor chans att de 

känslor och associationer som uppstår är positiva för konsumenten och därför också gynnar 

Ica. Detta tyder på en medvetenhet hos Ica där de inte bara agerar som ett företag som vill 

sälja, utan de är medvetna och insatta i samhället. På så sätt kan Icas reklam uppfattas som 

originell och resultera i en Ha! reaktion hos mottagarna där både reklamen och varumärket 

blir ihågkommet (Dahlén & Lange, 2009). Enligt PKM-modellen (Friestad & Wright, 1994) 

besitter mottagarna kunskap om övertalning och en vetskap om att reklamens syfte är att 

övertala, vilket betyder att mottagaren försöker hitta en svarsteknik som hjälper hen att 

fokusera och nå sina egna mål. Då både Ica och Apoteket gör reklam för något positivt 

(vegetarisk kost/ekologiska varor/återvinning) är det större chans att mottagarna väljer att ta 

till sig av reklamen eftersom den kan hjälpa konsumenten att nå sitt mål om att vara till 

exempel hållbar eller miljömedveten.  

 

7.3. Språkliga och visuella val 

Apoteket lägger, som tidigare nämnt, största vikt vid informativa strategier för att övertala sin 

mottagare. I motsats till Ica gestaltar Apoteket sig själva som kunniga och experter på sitt 

område. Deras huvudkaraktär, kvinnan i den vita rocken (se bild 2) som är återkommande i 

reklamfilmerna, framställs med sin auktoritet som en ansvarstagande och förtroendeingivande 

gestalt. Då Apoteket intar en “expert-roll” kan det uppfattas som att de ställer sig över 

allmänheten i en position där de bildar sina mottagare inom deras område. För att trots detta 

skapa en personlig relation till mottagarna använder sig även Apoteket av retoriska val för att 

påverka konsumenten. Till skillnad från Ica som skapar en bredd av olika personligheter som 

mottagaren kan identifiera sig med adresserar Apoteket sin mottagare som “Du” och till sig 

själva som “Vi”. Det skapar en personlig relevans där tittaren kan känna sig sedd, men också 

betydelsefull (Simpson & Mayr, 2010) då Apoteket adresserar mottagaren personligen i 
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relation till hållbart ställningstagande där det är just “du” som kan hjälpa till och ta hand om 

miljön genom att lämna in produkter hos Apoteket.  

 

 
Bild 2 (Apoteket AB, 2015, 25 september) 

 

Ica använder olika former av visuella element som kan bidra till uppfattningen om att de är 

hållbara, till exempel färger, kontraster och olika produkter som de säljer. Grön färg 

förekommer mest frekvent genom alla Icas filmer och är en färg som ofta kopplas till miljö, 

hållbarhet och hälsa. Produkterna som syns i filmerna, både färska varor som frukter och 

grönsaker och förpackade varor, har en stark färg som bidrar till en fräschhet i klippen. I 

filmen En symbol att lägga på minnet (Ica, 2015, 6 september) förstärks färgerna med hjälp 

av den nedtonade bakgrunden och skapar tydliga kontraster (se bild 3 och 4). Denna 

reklamfilm fokuserar på svensk djurskyddslag och att Ica märker ut sina svenska 

köttprodukter. Trots detta sveper kameran över fruktavdelningen vilket inte har någon 

egentlig koppling till reklamfilmens budskap. Ica har även valt att filma majoriteten av sina 

reklamfilmer på frukt- och gröntavdelningen (Ica, 2016, 14 februari). Dessa återkommande 

färger och färgglada produkter kan bidra till att konsumenterna uppfattar Ica som hållbara och 

fräscha.  
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Bild 3 (Ica, 2015, 6 september) 

 

 
Bild 4 (Ica, 2015, 6 september) 

 

Apotekets reklamfilmer är ofta mer stilrena och sterila än Icas vilket kan vara ett medvetet val 

då de säljer läkemedel, men också vill understryka att deras produkter inte innehåller några 

onödiga ämnen. Därmed utstrålar filmmiljön renlighet och Apoteket upplevs inte vilja 

associera sig som trångt och oorganiserat eller tillgjort med mycket färg och annan rekvisita. 

Den ljusa och vita miljön i filmen Rensa badrumsskåpet från cykliska silikoner (Apoteket AB, 

2015, 25 september) bidrar till en klinisk känsla som kan kopplas till en sjukhusmiljö. Då 

kvinnan pratar om dåliga ämnen och att de nu har rensat bort dessa blir den kliniska miljön ett 

kvitto på rensningen. Detta kan tolkas som att deras hyllor, och därmed deras produkter, nu är 

helt rena och fria från skadliga ämnen. Kvinnan som representerar Apoteket tillskrivs 

auktoritet och professionalitet genom miljön hon befinner sig i samt i kombination av de 

informativa strategierna. Då hon sakligt informerar kunderna om Apotekets syn på 

konstgjorda ämnen och även visar på en expertis när hon nekar nya produkter i deras 

sortiment uppfattas Apoteket som ett ansvarsfullt företag som tar hand om miljön och 

kunderna på ett hållbart sätt.  
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7.3.1. Utelämning 

Olika former av utelämningar förekommer i båda företagens marknadsmaterial. Ica har 

upprepade gånger producerat reklamfilmer där de lyfter fram deras engagemang i två 

hjälporganisationer. Den ena insamlingsorganisationen är Cancerfonden där Ica fokuserar på 

Rosa Bandet som är en del av Cancerfonden och arbetar för kampen mot bröstcancer. Det 

andra engagemanget är stiftelsen Childhood som hjälper utsatta barn och arbetar i 

förebyggande syfte för att barn inte ska bli utsatta för våld och sexuella övergrepp. 

Gemensamt för de båda engagemangen är att Ica ställer motkrav på att konsumenten måste 

köpa deras samarbetsprodukter för att Childhood och Rosa Bandet ska kunna stödjas. 

Retoriska val som exempelvis “du kan vara med [och stödja Childhood] om du väljer de 

här… tomaterna” (Ica, 2015, 29 november), se bild 5 nedan, eller “Stöd Rosa Bandet [I 

kombination med Icas Rosa bandet varor]” (Ica, 2016, 2 oktober), se bild 6 nedan, ger sken av 

att det är Ica som stödjer organisationerna, medan kunderna kan vara med och bidra.  

 

 

Bild 5 (Ica, 2015, 29 november)   
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Bild 6 (Ica, 2016, 2 oktober) 

 

Inslagen som bygger på att väcka empati är mestadels scener som lämnar avtryck och är 

känslomässigt starka. Ett tydligt exempel på detta är i en reklam då Ica vill uppmärksamma 

deras engagemang för Childhood (Ica, 2016, 27 november). I reklamen får mottagaren besöka 

olika familjers julfiranden som ger en glad och idyllisk känsla där skratt hörs i kombination 

med julmusik och ett varmt ljus. Känslan slås dramatiskt bort av kontrasten när nästa klipp 

ger en inblick i ett hem som är raka motsatsen; ett hem av bråk, skrik och våld där det är 

mörkt och ensamt. Ett barns snabba och oroliga andetag hörs i bakgrunden samtidigt som två 

föräldrar hörs bråka på andra sidan dörren. Det bankas, skriks och smälls vilket bidrar till en 

obehaglig känsla. Det tidigare nämnda uttrycket “finns det några snälla barn här?” får en 

motsättning när texten “där det inte finns några snälla vuxna” dyker upp i bild. Denna 

paradox skapar det retoriska verktyget resonans då meningen får en annan innebörd när den 

kopplas till en bild. Detta väcker en stark känsla av empati där ett oskyldigt barn far illa och 

blir berövad på sin trygghet. Den starka kontrasten kan skapa en form av skuldkänsla hos de 

som passar bättre in i det första scenariot. Ica vädjar i slutet av filmen med textraden 

“Tillsammans kan vi stödja deras viktiga arbete”. På så sätt låter det som att konsumenterna 

måste vara med för att Childhood ska få stöd, för utan konsumenten blir det ingen skillnad. 

Därmed hamnar ansvaret hos konsumenterna, men Ica blir de som framställs som hållbara och 

ansvarstagande. Det som Ica utelämnar är vad de själva faktiskt gör för att stödja Childhood 

och Rosa Bandet. Något som mottagaren lämnas ovetandes om är ifall Ica gör något utöver de 

varor som konsumenten “måste” köpa för att organisationerna ska stödjas. Om konsumenten 

skulle avstå från att konsumera Icas samarbetsprodukter – skulle bidraget till organisationerna 

då vara noll? Detta skulle i så fall endast resultera i positiv publicitet för Ica då det visuella 

samarbetet stärker deras varumärke och allmänhetens associationer till dem, trots att det inte 

“kostar” Ica någonting.  
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Samma sak gäller i Icas framställning av deras ekologiska utbud. I det granskade materialet 

presenterar Ica i störst utsträckning ekologiska, svenska, gröna och vegetariska varor; 

produkter som klassas som deras hållbara varor. Detta kan tolkas som att det enbart är den 

typen av produkter som går att hitta i deras butiker. Det blir tydligt att Ica presenterar de varor 

med minst miljöpåverkan, men det sker en utelämning ifall de tar ett aktivt val i att utesluta 

varor som inte är hållbara ur sitt sortiment. Om Ica inte gör ett aktivt val i att utesluta “dåliga” 

varor (vilket de i materialet inte verkar göra) blir det återigen att de lyfter fram det som 

konsumenten är mottaglig för med hjälp av samhällstrender. Ica gör ingen uppoffring då de 

inte väljer bort produkter från sitt sortiment som har en hög miljöpåverkan. Om deras utbud är 

densamma oavsett fokus i reklamfilmerna hamnar ansvaret i slutändan på konsumenten där 

konsumenten måste göra det hållbara valet medan Ica framställs som en ansvarstagande och 

hållbar aktör.   

 

Majoriteten av Apotekets reklamfilmer som förknippas med ansvarstagande och har en 

antydan till hållbart ställningstagande kommer ur deras reklam-serie Hudvård du kan lita på. 

Innehållet bygger på att Apotekets kvalitets-jury gör kvalitetskontroller på produkter som vill 

ingå i deras sortiment och nekar dem som inte uppfyller Apotekets krav (se bild 7 och 8). 

Klippen fokuserar endast på hudvårdsprodukter, men trots det indikerar reklamfilmen att alla 

Apotekets produkter kontrolleras noggrant. Att det är svårt att klara Apotekets tuffa 

kvalitetskontroll framgår tydligt, men samtidigt sker det en utelämning i hur dessa 

kvalitetskontroller faktiskt går till. Apoteket har ingen speciell märkning som visar om en 

kvalitetskontroll har skett på produkten och inga övriga märkningar syns på produkterna som 

visas upp i filmerna. Det blir därmed svårt för konsumenterna att veta om alla produkter har 

gått igenom kontrollen eller inte. Kontrollen görs på Apotekets grunder vilket betyder att den 

egentligen inte säger så mycket om vad produkten innehåller eller inte och var Apoteket drar 

gränsen för “onödiga ämnen”. Att beskriva ämnen som ”onödiga” är i sig en vag formulering 

som inte säger speciellt mycket (Apoteket AB, 2016, 5 april). Komplexiteten i kontrollen 

samt utelämningen av vilka produkter som blir godkända kan bidra till att konsumenten drar 

den enkla slutsatsen om att alla Apotekets produkter är kontrollerade och sunda. 
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Bild 7 (Apoteket AB, 2016, 17 november) 

 

 

Bild 8 (Apoteket AB, 2016, 5 april)  

 

Genom att utelämna denna typ av information kan båda företagen spela på förhoppningen om 

att konsumenterna ska anta att företagen tar sitt ansvar, både för miljön och det sociala, utan 

att de faktiskt gör det. Här uppstår en problematik; det är enkelt att påstå att man är hållbar, 

men att berätta hur man är det rent praktiskt eller konkret är mer komplext och kräver fysiska 

åtaganden. Att det finns en diskurs i form av utelämning vad det gäller båda företagens 

praktiska arbete för hållbarhet skapar ett etiskt ifrågasättande och är något som vi ställer oss 

kritiska till.  
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7.3.2. Retoriska figurer 

Retoriska figurer går att utläsa i både Apoteket och Icas reklamfilmer. I majoriteten av fallen 

används de retoriska figurerna för att öka komiken i klippen, vilket i sin tur även kan göra 

filmerna mer intressanta för mottagarna. I serien Hudvård du kan lita på använder sig 

Apoteket av den retoriska figuren metafor för att förstärka sitt budskap. De personer som 

kommer in till Apotekets kvalitets-jury säljer in sig som om de själva vore produkten. De 

olika produkterna upplevs ljuga om sin funktion, “fiffla” med dokumentationen eller undvika 

frågan om vad de faktiskt innehåller. I en av reklamfilmerna (Apoteket AB, 2016, 5 april) 

utger en gammal och rynkig man sig för att vara en föryngrande mirakelkräm. Detta blir en 

tydlig paradox då motsägelsen omöjliggör påståendet då det visuella går emot det retoriska. 

Produkter som utger sig för att göra en sak, men som inte lever upp till ens förväntningar i 

slutändan kan de flesta konsumenter relatera till. Dessutom upplevs de icke pålitliga 

produkterna i Apotekets reklamfilmer att vara faktiska produkter som finns på marknaden, 

men att Apoteket har valt att inte ta in dem i sitt sortiment. Det kan uppfattas som att Apoteket 

särskiljer sig från konkurrenter som inte har samma höga kvalitetssäkring som Apoteket. 

Denna typ av övertalning går att koppla till upplevelsedimensionen, det vill säga reklam som 

mottagaren emotionellt kan identifiera sig med. Samtidigt lyckas avsändaren få konsumenten 

att relatera till upplevelsen av att använda produkterna, vilket måste vara fördelaktigt i 

relation till konkurrenter. Apoteket skyltar inte speciellt tydligt med sitt varumärke vilket 

underlättar processen av varumärkeslänken (Mårtenson, 2009) där målet är att konsumenten 

ska relatera till upplevelsen av varumärket och inte till varumärket i sig.  

 

Tydliga retoriska figurer förekommer i Icas reklamfilmer där de anspelar på fördomar, 

stereotyper och okunnighet. Ett exempel är när Ica spelar på sina karaktärers okunnighet för 

att på ett humoristiskt sätt positionera sig som hållbara och medvetna i reklamfilmen 

Vegetarisk chock (Ica, 2016, 16 oktober). Reklamfilmens underliggande budskap är 

människors bristfälliga kunskap om vegetarisk mat och bakåtsträvande till att testa nya saker. 

Filmen använder sig av den retoriska figuren hyperbole då karaktärernas reaktioner är 

överdrivna och extrema när Sebastian avslöjar att maten var vegetarisk. Detta retoriska 

hjälpmedel ökar komiken i filmen samt förtydligar att de driver med de rådande fördomarna. 

Karaktärerna Cindy och Stig menar att de inte är mätta på riktigt och båda börjar leta efter 

kött medan Ulf ringer sin mamma i tron om att han kommer att dö för att han är allergisk mot 

vegetariskt. Även i reklamfilmen Ulf gillar eko (Ica, 2016, 13 oktober) går det att utläsa den 
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retoriska figuren hyperbole då Ulf äter socker med sked i tron om att det är fräscht bara för att 

det är ekologiskt. Detta blir en stark överdrift då väldigt få, eller ingen, faktiskt skulle tro att 

kakor, chips, grädde och socker är nyttigt i så stora mängder bara för att det är ekologiskt. Till 

följd av detta blir Ulfs tydliga okunskap humoristisk och kan samtidigt få tittarna att känna att 

de har bra koll i jämförelse med Ulf. Med hjälp av humor blir Icas reklamfilmer lätta för 

mottagarna att smälta och risken för att de ska uppfattas som säljande minskar. Istället lockar 

de fram positiva känslor hos mottagaren, vilket kan bidra till en fördelaktig syn på Ica som 

varumärke samt göra mottagarna engagerade och intresserade (Åkerberg & Wiklander, 

2011).    

 

7.4. Hållbar positionering 

Apoteket, till skillnad från Ica, uppfattas göra ett aktivt val i att välja bort produkter ur sitt 

sortiment som inte uppfyller deras krav. Exempelvis har de valt att ta bort produkter som 

innehåller cykliska silikoner då dessa eventuellt är skadliga för hälsan (Apoteket AB, 2015, 

25 september). Det är inte olagligt att sälja produkter som innehåller cykliska silikoner, men 

då det ”misstänks” att dessa kan vara dåliga för hälsan vill inte Apoteket sälja de produkter 

som innehåller det. Med det sagt gör Apoteket något som inte krävs av lagen, ett etiskt 

ställningstagande som kan kopplas till Carrolls (1991) CSR-pyramid. Genom att välja bort 

produkter eller ta bort farliga ämnen som kan utgöra en fara för miljön eller konsumenten gör 

de ett aktivt val i sitt sortiment om vad de erbjuder sina kunder. Ica däremot lyfter endast det 

som är “grönt” och hållbart utåt sett, medan det latenta tyder på att deras sortiment är 

oförändrat.  

 

Ica framställer sig själva som en ansvarstagande aktör på marknaden. Deras kopplingar till 

samhällsdebatter och trender i deras reklaminnehåll typer på ett medvetet ställningstagande. 

Det framgår i Icas reklamfilmer att de har ett stort utbud av ekologiska varor samt att de 

agerar folkbildare. Via sina reklamfilmer försöker Ica sprida sin medvetenhet och kunskap 

vidare vilket stärker dem i positioneringen som gröna och hållbara. I Icas reklamfilmer som 

relaterar till ekologiskt har många av varorna, utöver den ekologiska märkningen, även eko-

märkningar från en tredje part. Stämplarna KRAV, EU-ekologiskt, UTZ certifierat och 

Nyckelhålsmärkningen syns på en eller flera produkter i majoriteten av Icas reklamfilmer. I 

enlighet med Bickart och Ruths (2012) undersökning kan märkningar som kommer från en 

tredje part ha en positiv effekt för konsumenter som inte är speciellt miljömedvetna. Märken 
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från en tredje part inger oftast större förtroende hos dessa kunder än företagens egna 

märkningar. Då Ica både har sitt egna ekologiska märke i form av I [hjärtsymbol] eco och 

eko-märken där EU är avsändaren kan Ica lyckas skapa förtroende både hos de kunder som är 

väldigt miljömedvetna och de som inte är speciellt insatta. Apoteket som i motsats till Ica inte 

märker sina produkter, varken själva eller från en tredje part, tycks förlita sig på att deras 

varumärke redan inger förtroende och att dessa märkningar därmed är överflödiga.  

 

Eko-märkning är som sagt ett genomgående tema i Icas marknadskommunikation för att 

framstå som hållbara. I reklamfilmen En symbol att lägga på minnet (Ica, 2015, 6 september) 

använder Ica sig av en egen märkning, de beskriver kvalitén på sina produkter utifrån svensk 

djurskyddslag; ”om du vill stödja bönder som följer världens mest omfattande djurskyddslag. 

Lägg då den här symbolen på minnet [svenska flaggan syns i bild]” (se bild 9).  Märkningen i 

form av svenska flaggan är Icas egna märkning och står inte för något annat än att produkten 

är svensk. Ur en konsuments synvinkel upplevs troligtvis den svenska flaggan som en eko-

märkning av något slag då symbolen är placerad på samma vis som andra märkningar (se bild 

10), i det här fallet intill en KRAV-märkning. Men trots svensk lag finns det inget som 

garanterar att lagen följs enbart för att gården och produkten är svensk. Reklamen är ett bra 

exempel då Ica framställer sig som miljövänliga, medvetna och av hög kvalitét trots att inget 

arbete ligger på dem eller att de gör någon skillnad. 

 

 
Bild 9 (Ica, 2015, 6 september)  
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Bild 10 (Ica, 2016, 14 februari)  

 

Apoteket fokuserar på hållbarhet utifrån miljöaspekter där de i sina reklamfilmer poängterar 

att de undviker onaturliga och miljöfarliga ämnen. De understryker att de gör 

kvalitetskontroller för att försäkra kunden om att produkterna inte är farliga för huden vilket 

kan öka konsumenternas förtroende och bidra till en uppfattning om att Apoteket arbetar för 

kundens välmående. De uppmuntrar även mottagarna att lämna in överblivet läkemedel hos 

dem, antingen med motiveringen att konsumenterna då gör något bra för miljön (Apoteket 

AB, 2016, 19 augusti) eller i utbyte mot rabatt (Apoteket AB, 2015, 25 september). Apoteket 

förklarar att de sedan tar hand om produkterna på ett miljösäkert sätt. Detta bidrar till att 

Apoteket tycks städa upp efter sig själva och tar ansvar för riskerna av gammalt eller farligt 

läkemedel. Med det sagt uppnår de den filantropiska nivån av Carrolls (1991) pyramid. 

Apoteket tar ansvar för sin egen bransch och försöker minska sin egen miljöpåverkan och 

uppfattas därmed som den gode medborgaren även fast de inte nämner något om den sociala 

aspekten av hållbarhet. Ica däremot fokuserar på bland annat sociala aspekter och når den 

filantropiska nivån, men dessa organisationer (Childhood och Cancerfonden) har ingen 

koppling till Ica eller deras bransch. Ica kan dock framstå som gröna, medvetna och hållbara 

tack vare sina samarbeten och framställning av ekologiska produkter då uppfattningen blir att 

de tar ansvar, oavsett om det är anknutet till deras verksamhet eller inte. Med hjälp av 

reklamfilmerna som tar upp både hälsa, vegetarisk mat, svenskt kött och ekologiska produkter 

kan mottagarna knyta ihop alla dessa delar och likställa de med samtliga av Icas produkter, 

trots att det bara är en liten del av Icas sortiment som syns i filmerna. 
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7.4.1. Etik 

Det går att tyda en tendens till oetiskt användande av reklam hos företagen då de antingen 

utesluter information eller döljer säljknep med hjälp av känslomässig reklam. Att spela på 

trender för att locka konsumenten blir en form av maktutövande då kunden inte är främmande 

för innehållet när den bygger på normer. Ica tenderar i större utsträckning än Apoteket att 

främja sin försäljning med hjälp av disciplinär makt. Även Apoteket kombinerar dock sitt 

hållbara arbete med sina produkter genom uppmuntran om rabatt eller då de ger sken av att 

alla deras produkter har genomgått Apotekets kvalitetskontroll. Det är viktigt att ha i åtanke 

att studieobjekten är företag vars främsta syfte är att gynna sitt varumärke och en ökad 

försäljning samt att båda företagen har lyckats med sin hållbara positionering enligt svenska 

konsumenter. Trots detta går det att urskilja en märkbar diskurs i hur företagen väljer att 

utelämna information som berör deras faktiska hållbara arbete, utifrån det marknadsmaterial 

vi har granskat.  

 

Vi har i den teoretiska delen av studien nämnt en teori av Friestad och Wright (1994) som 

påstår att om en konsument upprepade gånger blir exponerad för övertalning- och säljförsök 

leder det till att konsumentens kunskap inom området ökar och personen blir därmed mindre 

engagerad och mindre lättpåverkad. En slutsats som kan förklara konsumentens mottaglighet 

för Ica och Apotekets reklam skulle kunna vara att konsumenterna inte blivit exponerade för 

den typen av reklam där företagen spelar på hållbarhetstrenden och därav inte ställer sig lika 

skeptiska till företagens övertalningsförsök. Av den anledningen skulle konsumenten enligt 

denna teori vara mer lättpåverkad av hållbar marknadskommunikation i jämförelse med den 

“klassiska” reklam som vi är vana vid och införstådda med. 
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8. Slutdiskussion 

Studien bidrar med en förståelse kring hur olika kommunikationsstrategier kan användas i 

syfte att påverka mottagarna. Ett genomgående tema i reklamfilmerna är känslobaserad 

reklam, antingen på ett humoristiskt eller allvarsamt sätt. De retoriska figurerna har en 

förmåga att förstärka dessa känslor och bidrar även med positiva reaktioner hos mottagarna, 

antingen för att reklamen är originell eller för att den är informerande. Slutsatsen blir således 

att transformerade strategier fungerar väl för att förstärka budskapet, men också för att skapa 

associationer hos mottagarna som fastnar. Vi kommer även fram till slutsatsen att hållbarheten 

i sig inte behöver ta stor plats i kommunikationen för att ett företag ska uppfattas som 

hållbara. Med hjälp av visuella medel, språkliga val samt anspelan på aktuella debatter kan 

företagen skapa svaga implikaturer hos mottagarna vilket resulterar i att mottagarna själva 

drar slutsatsen om att företaget är hållbart och ansvarstagande. Visuella medel i form av färger 

eller avsaknaden av färg bidrar till de associationer som uppstår hos mottagaren. Ett 

genomgående tema i Icas reklamfilmer är att de använder mycket färg och gärna förstärker 

dessa med hjälp av bakgrunden och kontraster. Apoteket däremot har en mer minimalistisk 

miljö där det finns tomma ytor och relativt lite färg. Vår slutsats är att dessa val grundar sig i 

företagens produkter där Ica vill framställa sina varor som fräscha och smakrika medan 

Apoteket vill understryka att deras produkter är rena och inte innehåller dåliga ämnen. Detta 

stärks även i och med att Apoteket slänger sina produkter eller nekar vissa produkter i 

reklamfilmerna, medan Ica-karaktärerna aktivt håller upp sina produkter. I majoriteten av 

reklamfilmerna visar företagen upp sina produkter på ett eller annat sätt, men filmerna är trots 

allt inte utformade som produktbaserad reklam då fokus läggs vid känslan och situationen. 

Både Ica och Apoteket tycks fokusera på att bygga upp varumärkeslänken mellan dem och 

konsumenten där det inte är en viss produkt som står i centrum, utan associationerna görs till 

varumärket som helhet.  

 

En annan intressant aspekt är att båda företagen måste förlita sig på sina konsumenter för att 

ansvarstagandet ska fungera hela vägen. Trots detta positionerar Ica och Apoteket sig själva 

som huvudaktören medan konsumenterna är de som hjälper till. Detta kan ses som en strategi 

där företagen lyckas engagera konsumenterna samtidigt som deras arbetsbelastning lättar, 

vilket gynnar både dem själva och konsumenterna som känner att de kan vara med och göra 

skillnad. Att intressenterna tar större plats inom CSR-arbetet är ett naturligt steg i 
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utvecklingen, men en problematik som vi vill framhäva är företagens tendenser till att gömma 

undan detta i sin marknadskommunikation. Detta blir problematiskt då kunden kan uppfatta 

företagen som goda medborgare som arbetar på en filantropisk nivå, utan att företagen 

egentligen gör det hela vägen. Vi ifrågasätter inte om företagen är hållbara eller inte, men att 

lura eller undanhålla information från målgruppen med hjälp av marknadskommunikationen 

kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. Med hjälp av de kommunikationsstrategier och 

diskurser vi lokaliserat i analysen förstärker Apoteket och Ica sina roller som goda 

medborgare och hållbara aktörer. Detta blir en tendens till oetisk marknadskommunikation då 

företagen utnyttjar sin språkliga skicklighet för att påverka konsumenten. Den som behärskar 

språket och dess koder har företräde till den offentliga arenan och maktens rum (Josefsson, 

2008). Foucaults (refererad i Lilja & Vinthagen, 2009) syn på makt blir tydlig i hur främst Ica, 

men även Apoteket, använder sig av instrument, tekniker och procedurer för att påverka 

konsumentens uppfattning, tankesätt och handling. Företagen tycks framställa sig själva som 

de som tar ansvar medan konsumenten kan “vara med” och hjälpa till, trots att det är 

konsumenten som ser till att pengar skänks, läkemedel kommer in eller att rätt produkter 

konsumeras. Med det sagt blir det försäljningen som driver hållbarheten. 

 

Studiens resultat visar på att det finns en gemensam diskurs i hur de valda företagen 

kommunicerar med målgruppen. De kommunikationsstrategier som används kan bidra till att 

företagen framställs som hållbara utan att de faktiskt behöver förklara vad de gör eller hur de 

gör det. Utelämningen i Apoteket och Icas reklamfilmer tydliggör denna slutsats och i 

kombination med de lingvistiska elementen bildar de en helhetsuppfattning hos konsumenten 

som hållbara företag. Konsumenten får en större roll hos Apoteket än vad hen får hos Ica då 

Apoteket adresserar mottagaren som “du”. Ica däremot spelar på igenkänning med Ica-

karaktärerna och att bygga upp en gemenskap mellan konsument och företag. Detta är 

intressant att poängtera då företagen egentligen kräver samma sak från kunden; nämligen att 

personen aktivt tar sig till butiken och antingen slänger gamla produkter eller köper rätt sorts 

produkter som stödjer en viss organisation. Trots att båda företagen vill ha samma slutresultat 

har de valt att bemöta mottagaren på två olika sätt via sina reklamfilmer, även om det 

övergripande målet är att mottagaren ska kunna identifiera sig med reklamen. Med det sagt 

tror vi att vilket sätt mottagaren blir adresserad på inte spelar någon roll kopplat till 

uppfattningen om hållbarhet, men det är viktigt att mottagaren kan identifiera sig eller på 
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något sätt inkludera sig själv i vad företagen försöker säga. Således kan kunden aktivt se sig 

själv hjälpa till och bidra till en hållbar värld där Apoteket och Ica agerar stödpelare i arbetet.  

 

Det är ingen tillfällighet att det är just Ica och Apoteket som hamnat bland topp tre på 

konsumenternas lista över de mest hållbara företagen. Inte för att företagen nödvändigtvis är 

de mest hållbara utan på grund av deras skickliga marknadskommunikation. Båda företagens 

marknadsmaterial är väl genomtänkt och baserat på hur de på ett effektivt sätt ska lyckas 

påverka sina mottagare. Då vi bröt ner aktörernas material till mindre beståndsdelar och 

granskade detaljerna bidrog det till att vi på ett tydligt sätt kunde se i vilken utsträckning 

innehållet var byggt på strategiska val. Allt från små detaljer som gömmer sig i visuella och 

retoriska val till synligare och mer självklara diskurser som alla bidrar till skenet av 

ansvarstagande och hållbarhet. Att marknadskommunikationen är väl planerad råder det inga 

tvivel om. Det är möjligt att konsumenten har en bredare uppfattning om Apoteket och Icas 

hållbara arbete och hur de lever upp till bilden som god aktör utöver det som synliggörs via 

marknadskommunikationen. Det innebär att konsumentens uppfattning om Ica och Apoteket 

kan förbli oförändrad trots att hen får ta del av den här studien då det inte bara är 

marknadskommunikationen som kan ligga till grund för konsumentens uppfattning i studien 

Sustainable Brand Index. Med det granskade materialet som enda utgångspunkt är det svårt 

att förstå hur Ica och Apoteket anses vara två av de tre mest hållbara aktörerna på den svenska 

marknaden. En slutledning är att Ica och Apoteket har lyckats dölja sitt mål att påverka med 

hjälp av en hållbar diskurs. Då konsumenten kan vara mer mottaglig för denna typ av 

kommunikation och innehåll jämfört med produktbaserad reklam, är risken stor att 

konsumenten inte lyckats se igenom företagens motiv att påverka. Denna slutsats grundar sig i 

att det finns få saker i båda aktörernas marknadskommunikation som faktiskt tyder på ett 

hållbart arbete, där hållbarhet utifrån Triple bottom line får agera facit. Att aktörerna bäddar in 

sina övertalningsstrategier i en hållbar diskurs och utnyttjar sin position, över konsumenten, 

gör att reklamen kan ifrågasättas ifall den är etisk eller inte. 

 

8.1. Vidare studier 

Då Saltå Kvarns marknadsmaterial inte kunde bidra till vår studie valde vi som tidigare nämnt 

att utesluta dem från analysen. Saltå Kvarn är ett företag som endast säljer ekologiska 

produkter och med tanke på den nästintill obefintliga reklamen var vårt angripningssätt i form 
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av analysschema, teori och syfte inte rätt för att studera materialet. Detta betyder dock inte att 

det inte finns intresse i att studera Saltå Kvarn, utan att det behövs ett annat angripningssätt 

för att göra empirin intressant. Följaktligen skulle Saltå Kvarn vara intressanta att analysera 

på annat sätt då de trots allt har lyckats positionera sig som hållbara utan reklam. Att göra en 

komparativ studie mellan Saltå Kvarn och ett annat liknande företag kan vara av intresse just 

för att kunna utläsa hur de lyckats utan en typisk marknadskommunikation med annonser och 

reklamfilmer. Det skulle även vara intressant att studera hur B2B-företag positionerar sig 

gentemot hållbarhet eller att studera skillnaden mellan marknadskommunikationen i B2B- och 

B2C-företag.  

 

Den här studien har bidragit med en ökad förståelse inom området hållbarhet och 

kommunikationsstrategier och även öppnat upp för en diskussion gällande etik och dess 

problematisering kring området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   52 

Referenslista 

Attaran, S., Notarantonio, E., & Quigley JR. C. 2015. Consumer Perceptions of Credibility 

and Selling Intent Among Advertisements, Advertorials, and Editorials: A Persuasion 

Knowledge Model Approach. Journal of Promotion Management, 21, 703-720.  

doi: 10.1080/10496491.2015.1088919   

 

Baldassarre, F., & Campo, R. (2015). How Large Companies Communicate Sustainability in 

an International Environment: A Crossroads Between Grounded Information and 

Greenwashing. International Journal of Sales, Retailing and Marketing, 4(4), 6-30. 

 

Bickart, B., & Ruth, J. (2012). Green Eco-Seals and Advertising Persuasion. Journal of 

Advertising, 41, 51-67. doi: 10.2753/JOA0091-3367410404  

 

Carroll, A. (2016). Carroll’s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of 

Corporate Social Responsibility, 1:3, 1-8. doi: 10.1186/s40991-016-0004-6 

 

Carroll, A. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34, 39-48. doi: 

https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G 

 

Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (1999). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 

perspektiv - exemplet förskolan (Arfwedson, B, G., Arfwedson, G., Hartman, M, R. 

Övers). Stockholm: Stockholms universitets förlag.  

 

Dahlén, M., Lange, F. (2009). Optimal marknadskommunikation (2. uppl.). Malmö: Liber   

 

De Chiara, A. (2016). Eco-labeled Products: Trend or Tools for Sustainability Strategies? 

Journal of Business Ethics, 137, 161-172. doi: 10.1007/s10551-014-2510-3 

 



   53 

Devin, B., & Lane, A. (2014). Communicating Engagement in Corporate Social 

Responsibility: A Meta-Level Construal of Engagement. Journal of Public Relations 

Research, 26, 436-454. doi: 10.1080/1062726X.2014.956104  

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan: Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad (3. uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik.  

 

Farrington, J., & Kuhlman, T. (2010). What is Sustainability?. Sustainability, 2(11), 3436-

3448. doi:10.3390/su2113436  

 

Fawkes, J. (2007). Public relations models and persuasion ethics: a new approach. Journal of 

Communication Management, 11, 313-331. doi: 

https://doi.org/10.1108/13632540710843922 

 

Friestad, M., & Wright, P. (1994). The Persuasion Knowledge Model: How People Cope with 

Persuasion Attempts. Journal of Consumer Research, 21(1), 1-31.  

 

Foucault, M. (2008). Diskursernas kamp. (T. Götselius & U. Olsson, Övers.). Stockholm: 

Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 

 

Golob, U., Lah, M., & Jancic, Z. (2008). Value orientations and consumer expectations of 

Corporate Social Responsibility. Journal of Marketing Communications, 14(2), 83-96.  

 

Gummesson, E., Kuusela, H., & Närvänen, E. (2014). Reinventing marketing strategy by 

recasting supplier/customer roles. Journal of Service Management, 25(2), 228-240. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1108/JOSM-01-2014-0031  

 

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere : an inquiry into a 

category of bourgeois society. Cambridge: Polity Press.  



   54 

 

Hamilton, R. (2016). Consumer-based strategy: using multiple methods to generate consumer 

insights that inform strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 44, 281-

285. doi: 10.1007/s11747-016-0476-7  

 

Josefsson, L. (2008) Om språket och makten. Makt (s. 28-37) Stockholm: Verbum Förlag.  

 

Koppang, H. (2009). Social Influence by Manipulation: A Definition and Case of Propaganda. 

Middle East Critique, 18:2, 117-143. doi: 10.1080/19436140902989472  

 

Kumar, V., Rahman, Z., Kazmi, A.A., & Goyal, P. (2012). Evolution of Sustainability as 

Marketing Strategy: Beginning of New Era. Social and Behavioral Sciences, 37, 482-

489. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.03.313 

 

Lilja, M., Vinthagen, S. (Red.). (2009). Motstånd. Malmö: Liber AB  

 

Machin, D. (2013). What is multimodal critical discourse studies?. Critical Discourse Studies, 

10(4), 347-355. doi: 10.1080/17405904.2013.813770   

 

Machin, D., & Mayr, A. (2012). How to Do Critical Discourse Analysis: A Multimodal 

Introduction. London: SAGE publications. 

 

Morsing, M., & Schultz, M. (2006). Corporate Social Responsibility Communication: 

Stakeholder Information, Response and Involvement Strategies. Business Ethics: A 

European Review, 15(4), 323-338.  

 

Myers, J., & Sar, S. (2015). The Influence of Consumer Mood State as a Contextual Factor on 

Imagery-inducing Advertisements and Brand Attitude. Journal of Marketing 

Communications, 21, 284-299. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13527266.2012.762421    



   55 

 

Mårtenson, R. (2009). Marknadskommunikation: kunden, varumärket, lönsamheten. Lund: 

Studentlitteratur AB.   

 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Hållbar utveckling. Hämtad 1 november, 2017, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/hållbar-utveckling  

 

Ottman, J.A. (2010). The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools and Inspiration 

for Sustainable Branding. Greenleaf Publishing in association with GSE Research, 34, 

22-55. doi: https://doi.org/10.9774/GLEAF.978-1-907643-32-3_3  

 

Slaper, T. (2011). The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?. Indian 

Business Review, 4-8.  

 

Simpson, P., & Mayr A. (2010). Language and power: A resource book for students. London: 

Routledge.  

 

Soo Lim, J., & Greenwood, C. (2017). Communicating Corporate Social Responsibility 

(CSR): Stakeholder Responsiveness and Engagement Strategy to Achieve CSR Goals. 

Public Relations Review, 43, 768-776. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.06.007    

 

Sustainable Brand Index. (2017). The official 2017 Sustainable Brand Index ranking. Hämtad 

5 oktober, 2017, från https://www.sb-index.com/2017-sweden-official-ranking   

 

Ununger, J. (2008, 6 juni). Saltå Kvarn och Reklam [bloggpost]. Hämtad från 

http://www.saltakvarn.se/2008/06/06/salta-kvarn-reklam/  

 



   56 

Åkerberg, M., & Wiklander, C. (2011). Sälj det med ord: konsten att skriva reklam. Malmö: 

Roos & Tegnér.  

 

Analysreferenser  

Ica. (2015, 12 april). Stig i ladugården [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=GS_Xf3r4y-0  

 

Ica. (2015, 6 september). En symbol att lägga på minnet [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=-uXVpSqE_NM  

 

Ica. (2015, 29 november). Vi stödjer Childhood [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=B_V_XT-0Q9g  

 

Ica. (2016, 14 februari). Vad betyder eco [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=guLtBKIj_uE  

 

Ica. (2016, 4 september). Superenkelt att få hälsorabatt [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=5RXgt3WAuOc  

 

Ica. (2016, 2 oktober). Stigs livs kärlek [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=tNicj9OUqmk  

 

Ica. (2016, 16 oktober). Vegetarisk chock [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=_JgPDCW4ifw  

 

Ica. (2016, 13 november). Ulf gillar eco [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=SyM8FAm0cTM  

 



   57 

Ica. (2016, 27 november). Finns det några snälla barn här? [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=VXMg6GedIBE  

 

Apoteket AB. (2015, 25 september). Rensa badrumsskåpet från cykliska silikoner [Video]. 

Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=0vhJ19wjARo  

 

Apoteket AB. (2016, 5 april). Hudvård du kan lita på [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=X419UvxohHI  

 

Apoteket AB. (2016, 5 april). Hudvård du kan lita på (20s) V1 [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=1J-1au6Nw9Y 

 

Apoteket AB. (2016, 5 april).  Hudvård du kan lita på (20s) V2 [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuHTItZ2c5g 

 

Apoteket AB. (2016, 19 augusti). Lämna in överblivna läkemedel [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=nBVdNNb0Ayg 

 

Apoteket AB. (2016, 17 november). Kvalitetssäkrade klappar! [Video]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=xwTkICJxRdg 


