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Abstract 

A reception analysis on Skellefteå Krafts external communication on CSR and sustainable 

development and in what ways students decode the message. 

 

As an effect of today's climate changes and global issues, one of the most important subjects 

for companies to communicate to consumers and stakeholders is corporate social 

responsibility (CSR). The purpose of this paper is to investigate in what ways the concept of 

responsibility in relation to corporate social responsibility and sustainable development infuse 

meaning in the external communication by the company Skellefteå Kraft. The paper also 

examines the way three respondent groups of students relate to this message. 

The theoretical frame stretches from different views on CSR- communication to green brand 

strategy and sustainable development. The critic on CSR-communication includes the 

concept of greenwashing. The study also relies on theories within semiotic analysis, reception 

analysis and Stuart Halls encoding decoding model. Using the method visual semiotic 

analysis made it possible to reveal what Stuart Hall calls the preferred reading of the 

company's external communication. To be able to analyze the way students relate to the 

message qualitative interviews was used. Tools within reception analyze was applied on the 

material from the interviews. 

Both the visual semiotic analysis and the analyze of the interviews showed that the external 

communication did not include the economic side of CSR as much as the social- and 

environmental aspect. This was to be expected since the campaigns are focused on customers 

and other stakeholders. The main result was that the respondents in large made a hegemonic 

read of both the advertising films and the campaign site. They lay focus primarily on the 

caption and less on the image itself. The respondents could mainly distinguish the 

communication of social responsibility. This may be because both campaigns focus primarily 

on the human being and different life styles. When it comes to environmental responsibility 

the analysis show that Skellefteå Kraft uses ecological arguments in their external 

communication about energy and electrician, but they do not demonstrate the extraction 

which does in fact have some negative effects on nature. If Skellefteå Kraft had been more 

willing to demonstrate the extraction process they probably would have been described as 

honest and their ecological arguments would have been more comprehensible. This would 

also be proof that the company has little to hide when it comes to environmental 



 
 

responsibility. The advertising film as well as the campaign site communicates joyfulness and 

naturally produced electricity.   

Keywords: CSR, sustainable development, reception analysis, encoding/decoding, semiotic 

analysis, qualitative interviews, Skellefteå Kraft 
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1. Inledning 
 

Enligt klimatforskare som Sven Lars Schultz (2007) står vi inför stora utmaningar då det 

kommer till de hotande globala miljöproblemen. Det går inte längre att se miljöfrågan som ett 

enskilt problem som bara berör naturen, utan det innebär stora konsekvenser för människan 

och dess samhälle. Schultz menar att det inte längre går att ifrågasätta klimathotet med 

vetenskapliga grunder eller hänvisa till ängsliga miljöaktivister. Klimathotet är ett faktum och 

som det ser ut nu behövs mer än en planet för att tillgodose behovet av naturens resurser hos 

den mänskliga befolkningen (Schulz 2007:ix-x). I och med detta har Corporate Social 

Responsibility (CSR) och hållbarhetsarbetet på senare tid utökats inom många organisationer 

och utgör en del av kärnverksamheten. Det fokuseras nu allt mer på dessa frågor när det 

kommer till marknadsstrategier och kommunikation. CSR syftar till att företag genom sitt 

arbete ska ta ansvar inom ekonomiska-, sociala- och miljöaspekter. Både krav i form av lagar 

och förordningar samt krav från intressenter gör att CSR- och hållbarhetsfrågor ofta 

kommuniceras externt (Ammenberg 2012:481). Fördelar med att som företag kommunicera 

arbetet med CSR är att det visar konsumenterna att företaget tar ansvar för miljön och 

samhället vilket leder till en positiv inställning gentemot företaget. I den här studien har vi 

valt att exkludera det ekonomiska ansvaret och endast fokusera på det sociala- och 

miljömässiga ansvaret. Detta eftersom företaget inte, i samma utsträckning, kommunicerar 

det ekonomiska ansvaret till intressenter, vilket kan bero på att det framförallt handlar om att 

visa aktieägare att företaget bedrivs på ett sätt som är lönsamt. 

 

Som det ser ut i nuläget, när det kommer till konsumenter, lägger de idag stor vikt vid ett 

hållbart perspektiv i sina inköpsprocesser. Detta leder i sin tur till ökade förväntningar på 

företag att agera på ett hållbart sätt och att de använder sig av olika strategier vid grön 

kommunikation (Olausson 2009:87-88). Detta innebär att det är viktigare än någonsin för 

företag att kommunicera sitt arbete med CSR och hållbarhet till sina externa intressenter 

såsom kunder, leverantörer och samarbetspartners. Med den ökade medvetenheten blir 

kommunikationen av ansvarstagande, i vissa fall, ett avgörande faktum för konsumenter då 

det kommer till val av företag eller produkt och på så sätt avgörande för att ett företag ska 

lyckas. Företagets kommunikation av CSR och hållbarhetsarbete är intressant att studera ur 
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ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv eftersom den har betydelse för hur 

intressenter upplever varumärken och väljer produkter.   

 

Studien har genomförts på uppdrag av företaget Skellefteå Kraft.  

För att företaget ska upplevas som ansvarsfullt bland intressenter finns det fördelar i att vara 

medveten om hur företagets externa kommunikation idag ser ut och mottas när det kommer 

till socialt- och miljömässigt ansvar samt ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka hur Skellefteå Kraft framställer socialt och miljömässigt 

ansvarstagande i sin externa kommunikation och hur tre respondentgrupper i form av 

studenter förhåller sig till det budskapet. 

 

- På vilka sätt kommuniceras socialt- och miljömässigt ansvar Skellefteå i Krafts 

reklamfilmer? 

 

- På vilka sätt kommuniceras socialt- och miljömässigt ansvar i en av Skellefteå Krafts 

hållbarhetssidor?  

 

- Hur framställer Skellefteå Kraft sin egen verksamhet i relation till hållbar utveckling? 

 

- Hur förhåller sig tre respondentgrupper till Skellefteå Kraft CSR- och 

hållbarhetskommunikation? 

 

1.2 Bakgrund 
 

Skellefteå Kraft grundades 1906 då arbetet kring vattenkraftverket i Finnfors sattes i verket. 

Idag har Skellefteå Kraft både vind- och vattenkraftstationer, elnät, fjärrvärme, bredband och 

laddstationer för elbilar. De har i nuläget 641 årsanställda och omsatte under år 2015 3,5 

miljarder kronor. Som en av Sveriges största kraftproducenter har verksamheten ett stort 
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ansvar att tillgodose dagens behov av energi utan att äventyra framtidens resurser. Skellefteå 

Kraft arbetar idag systematiskt med att minska eventuella negativa påverkan på människa och 

miljö. Målet är att energiproduktionen ska vara 100 procent hållbar (www.skekraft.se). 

 

Linda Wåhlberg, kommunikationsstrateg på Skellefteå kraft, berättar att i juni 2014 lanserade 

företaget en kampanj med en tanke om att de flesta människor är intresserade av den energi 

man får när man gör något man gillar, men inte är lika intresserade av el. Elen ska bara 

fungera, vara hållbart producerad och prisvärd. Kunderna ska slippa fundera på det och få tid 

över till det som ger dem energi. Det är det huvudsakliga budskapet i reklamfilmerna till 

kampanjen: För dig som älskar energi men vill slippa tänka på el. I reklamfilmerna syns 

texten “inte en vanlig eljätte”. Skellefteå Kraft förklarar att det varit svårt att motivera 

bakgrunden till budskapet som är en central del av kampanjen, men valde att använda sig av 

det trots detta. Till företagets hållbarhetssidor hör Kampanjsidan: En dag i familjen 

Lindholms liv som fokuserar på samma budskap som i reklamfilmerna. Vid lansering av 

kampanjen var målet att med hjälp av vardagsnära bilder, ett lättsamt språk och bra exempel 

kunna nå ut till alla med sitt hållbarhetsarbete. 

 

1.3 Nyckelbegrepp 

1.3.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling, eller hållbarhet, fördes upp på den politiska agendan med 

rapporten vår gemensamma framtid som utgavs av Världskommissionen 1987. Rapporten 

innehåller många olika förklaringar av begreppet. Den här studien utgår från definitionen att 

hållbar utveckling är en utveckling som tillmötesgår människors behov idag utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Ammenberg 2012:70). 

 

Svårast är att dra gränser för vad som är långsiktigt hållbart. Det finns olika uppfattningar av 

vilken typ av miljöpåverkan samt vilka sociala och ekonomiska effekter ett samhälle kan 

acceptera utan att de negativa effekterna för kommande generationer anses för stora. Ordet 

utveckling visar på att det handlar om en process och för att uppnå en hållbar utveckling 

krävs hållbarhet inom miljöfrågor, ekonomiska- och sociala frågor (Ammenberg 2012:70-71) 
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1.3.2 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företags ansvar för samhället. CSR är i sin 

tur indelat i tre olika områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och 

socialt ansvarstagande (Grankvist 2012:15). 

 

Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att samtidigt som företaget tjänar så mycket som 

möjligt ska de ta ansvar inför aktieägare. Detta för att i sin tur trygga företagets finansiella 

ställning och få eventuella investerare att se att det är en bra och lönsam investering. 

Miljömässigt ansvarstagande syftar till att ett företag ska driva sin verksamhet på ett 

miljömässigt sätt så att den i långa loppet inte har några negativa verkningar på miljön. 

Socialt ansvarstagande syftar till att verksamheten tar hänsyn till andra medborgares hälsa 

och välbefinnande, oavsett om de är anställda på företaget, jobbar hos leverantörer, är 

affärspartners eller kunder till företaget. Dessa tre områden står till grund för de beslut, 

prioriteringar och initiativ som företaget tar. För att verksamheten ska vara långsiktigt hållbar 

behöver dessa tre områden balanseras på ett bra sätt (Grankvist 2012:15-16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

2. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som legat till grund för studien. Kapitlet inleds med 

teorier om kommunikation av CSR och kompletteras med grön varumärkesstrategi och 

hållbar utveckling. Vidare presenteras begrepp inom semiotiken och kompletteras med teori 

inom receptionsstudier och modellen encoding/decoding. 

 

2.1 CSR och kommunikation 
Arbete med hållbarhet och CSR har stor betydelse för affärer och lönsamhet. Att företag 

integrerar väl med samhället har blivit en allt viktigare del i hur affärer fungerar. Det är 

därför viktigt att förstå omvärldens påverkan på den egna verksamheten och vice versa 

(Grankvist 2012: 10-11). Företag påverkas av politiska- såväl som ekonomiska faktorer, 

allmänheten, aktieägare och andra intressenter. I och med klimatförändringarna har 

konsumenter i större utsträckning börjat ifrågasätta företagens ansvarstagande och långsiktigt 

varumärkesbyggande blir en förutsättning för lönsamhet (Tench 2014:47-52). Per Grankvist 

skriver i sin bok CSR i praktiken – Hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar 

(2012) om hur uppfattningen för var att företag endast har ansvar inför sin aktieägare och att 

endast de rika företagen har ekonomi att även fokusera på samhällets välfärd, men enligt 

Grankvist är det inte så längre. Under de senaste decennierna har flera företag kunnat 

lokalisera att deras framgång har påverkats av hur väl de kunnat utveckla ansvarsfulla 

relationer med samhället. Grankvist menar att nu i den globala världen som vi lever i måste 

de nationella prioriteringarna vara parallella med de globala. Detta innebär att både 

ekonomisk tillväxt och samhällets utveckling i större utsträckning är beroende av att 

samhällsledare, företag och enskilda individer jobbar i enad front. Detta för att skapa ett 

globalt system med mål att skapa hälsa, rikedom och hållbarhet för helheten, istället för 

enskilda delar av vårt samhälle. 

  

Grankvist skriver att vi i denna globala värld inte längre har ett val när det kommer till vad 

som ingår eller inte ingår i vår omvärld. Samhällsansvar kan inte längre ses som något 

separat, utan det är nödvändigt för ett företags överlevnad. För när det väl kommer till kritan 

– vilka problem ska företag lösa om det inte lönar sina kunder? Det är dock många företag 

som ställer sig i försvarsposition då frågan kring socialt ansvar i form av samhällsansvar 

kommer på tal. De menar att de redan tar ansvar för samhället då de betalar ut lön till de 
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anställda och skatt till staten (Grankvist 2012:91). Däremot går det att se att organisationer 

som inte har nöjda anställda i sin arbetssituation, med arbetsmiljön eller hur relationen till 

chefen ser ut, inte är lönsamma organisationer i längden. Och detta helt på grund av att de 

anställda inte trivs på jobbet (Grankvist 2012:96).  

 

Även att visa på mångfald är viktigt när det kommer till socialt ansvar, framförallt utåt för 

sina kunder. Raymond Mankowitz, vd för svenska McDonalds argumenterar på följande sätt: 

Varje dag tar vi emot 400 000 gäster på våra restauranger i Sverige. Gästerna har 

olika kön, ålder, nationalitet, religion och sexuell läggning och då måste våra 

anställda också ha det. Om vi inte speglar mångfalden på vår sida disken förstår vi 

inte kundernas behov! Om man inte är bra på mångfald tappar man i 

konkurrenskraft, så enkelt är det. (Grankvist 2012:106-107) 

 

Mankowitz fortsätter med att argumentera för att han upplever att företag idag ofta ser 

mångfald som ett problem medan han menar att mångfald är nyckeln till framgång. Han 

menar att företag måste bli bättre på att integreras med samhället snarare än att enskilda 

individer ska integreras med företagen (Grankvist 2012:106-107). Arbetet och 

kommunikation för ökad mångfald kan få flera utgångspunkter. I första hand kan det ses som 

en väg att säkerställa att de egna anställda verkligen är en representativ bild av kunderna, för 

att på så sätt försäkra sig om att företaget har förståelse för kundernas behov och därmed öka 

företagets konkurrenskraft. Det går även att se mångfald i ett större perspektiv, som ett 

samhällsproblem som företaget i första hand vill hjälpa till att lösa, men även med en 

medvetenhet om att detta samtidigt bidrar till positiva effekter för det egna företaget 

(Grankvist 2012:114). Grankvist (2012) menar att ett sätt att kommunicera socialt ansvar är 

genom donationer och det kan handla om att företaget ger av sina resurser, oavsett om det är 

produkter, kunskap, tjänster eller pengar. Dock måste företaget gynnas av detta samarbete 

(Grankvist 2012:132).  

  

Sammanfattningsvis innebär näringslivets nya villkor att möta de utmaningar som världen 

står inför, allt ifrån då det kommer till rent vatten, bättre hälsovård, grön energi och bättre 

skolor, till hållbara och levande städer, engagerad personal och ett sätt att engagera samhälle. 

Det finns inte längre ett val mellan affärsstrategi och ansvarsstrategi. Snarare representerar 

det en fusion av de båda. De system som vi har på vår planet, vilket inkluderar företagen, 

måste handla tillsammans för det goda (Grankvist 2012: 10-12).  
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Det har genomförts många studier med frågan om CRS är lönsamt för ett företag som visar 

att bolag inom branscher med miljöproblem kan öka sitt marknadsvärde genom 

hållbarhetsarbete. Detta resultat stöds av tidigare studier och därmed finns det ett samband 

mellan bra hållbarhetsarbete och högre marknadsvärde. Kostsamma insatser kan göra att 

lönsamheten minskar på kort sikt, men på lång sikt ökar värdet för företaget. Samtidigt är 

frågan om ifall CSR är lönsamt överflödig för de företag som drabbats av en skandal och 

offentligt anklagats för att ha skadat miljön eller sina intressenter. Vid sådana kriser blir det 

tydligt att strategier för företagsansvar behövs (Borglund, De Greer, Hallvarsson 2009:132-

134). När det kommer till konsumenter lägger de idag stor vikt vid ett grönt perspektiv i sina 

inköpsprocesser, vilket kan sätta hårt tryck på företag att agera på ett hållbart sätt och 

företagen använder olika strategier vid grön kommunikation. Eftersom klimatfrågan är en 

långsiktigt aktuell fråga och inte en övergående trend blir miljö och hållbarhet en allt mer 

central konkurrensfördel att äga. Därför kan vi se många stora företag göra betydande 

miljösatsningar (Olausson 2009:87-88). Det finns alltså affärsfördelar i att vara 

ansvarstagande, ha god företagsetik och arbeta med CSR. Att ha ett gott rykte säljer, det ger 

mervärde för kunderna. Genom att arbeta med och kommunicera CSR och ha ett gott rykte 

framstår företaget lättare som trovärdigt. De får ett starkare kontaktnät, kan förbättra sina 

resurser och framstår även som en mer attraktiv arbetsgivare (Tench 2014: 53).  

 

2.2 Kritisk syn på kommunikation av CSR 
När det kommer till kommunikation av miljöansvar kan företag välja att inte aktivt 

kommunicera sitt miljöarbete externt. En anledning är att det finns en större risk att bli 

granskad av media. I och med klimatförändringarna som sker har också miljörörelser växt 

fram som hårt granskar större företag. Ett företag riskerar inte kritik på samma sätt om det 

inte öppet kommunicerar sitt miljö- och hållbarhetsarbete (Borglund 2009:114). 

Greenwashing innebär att företag sprider vilseledande information med uppgifter om 

miljömässigt hållbara erbjudanden. Det kan handla om påståenden som inte är baserade på 

aktuella vetenskapliga fakta eller att överdriva premisserna som omgärdar organisationen, en 

viss produkt eller tjänst (Ottosson 2013:32). Grundläggande analyser av grön kommunikation 

har gjorts i FN:s miljöprogram (UNEP) där man kommit fram till att det är de smutsigaste 

branscherna som är mest angelägna om att associera sina produkter med känslan av omtanke 
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för miljön. Greenwashing kan handla om allt från härliga naturbilder i bilreklam till rena 

lagbrott (Olausson 2009:83). Konsumenter är i viss mån generellt skeptiska till företags 

uttalanden om sitt miljöengagemang och Greenwashing kan, inte minst genom spridning i 

sociala medier, snabbt leda till ett dåligt rykte. En följd av att Greenwashing idag är ett 

vanligt förekommande fenomen är att konsumenter avvisar grön marknadskommunikation 

och istället söker sig till varumärken som inte kommunicerar några miljöargument alls 

(Olausson 2009:84). Påståenden som miljö- eller naturvänlig ska undvikas och det ska finnas 

vetenskapliga belägg för den information som kommuniceras. Det här kan upplevas som en 

stor risk för företaget och därmed leda till att man väljer att inte kommunicera sitt miljöarbete 

(Olausson 2009:84-85). I och med klimatförändringarna har grön kommunikation och hållbar 

utveckling kommit att bli en stor del av företags arbete med CSR (Tench 2014:47-52) 

 

Ett sätt att visa ansvar inom den sociala aspekten av CSR är att företaget sponsrar exempelvis 

en välgörenhetsorganisation ekonomiskt. Grunden till att donationer ska räknas in som en del 

av ett företags lönsamma sociala ansvarstagande är att även företaget ska gynnas av 

samarbetet på ett sätt som bidrar till företagets framgång (Grankvist 2012:132). Det här kan 

ses som något som endast kommuniceras för att förbättra företagets rykte och image. Rykte 

handlar om att skapa och förvalta relationer. Det är en värdebaserad konstruktion som bygger 

på varumärkets image. Vad som avgör om ett företag har ett gott eller dåligt rykte beror på 

hur väl dess agerande överensstämmer med de värden som allmänheten prioriterar i 

sammanhanget (Frandsen, Johansen 2014: 184). 

 

2.3 Grön varumärkesstrategi 
Den övergripande, gröna kommunikationen handlar om att kommunicera företagets 

hållbarhetsstrategier, vilken påverkan och vilket ansvar företaget har. Fokus ska ligga på hur 

den hållbara verksamheten ser ut samt visioner, åtgärder och resultat. För konsumenterna är 

varumärken löften om att omsätta de värderingar företaget står för till praktisk handling och 

bygger ofta på livsstil, värderingar och social tillhörighet. På så sätt skapas en starkare 

relation mellan företaget och omvärlden. Ett varumärke visar vem man är och byggs upp 

genom det språk och de bilder som företaget väljer att använda i sin kommunikation. Den 

övergripande företagskommunikationen bör vara saklig och skapa trovärdighet medan 

avgränsade kampanjer tillåts sticka ut. Enligt Olausson (2009) har den klassiska gröna 
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kommunikationen från företag ofta utgått ifrån en rationell beteendevetenskaplig modell där 

insikt leder till handling. Det här fungerar inte alltid eftersom de redan engagerade har lättare 

att agera utifrån kommunikationen än andra grupper. Men görs den här kommunikationen 

tillräckligt attraktiv och förekommer i tillräckligt många kanaler så uppfattas det som 

modernt och det blir en del av normen att följa råden. Då kan kommunikationen fungera på 

ett brett plan. Budskap som “Tänk på miljön. Köp ekologiskt” hör hemma i den här typen av 

modell (Olausson 2009: 124-126). 

 

Olausson (2009) beskriver hur företag kan välja att tona ned den gröna kommunikationen i 

miljöfrågor och istället framhäva personliga fördelar. Det kan handla om att tillföra extra 

värde till en produkt eller tjänst eller att länka miljö till människors kärnvärderingar. 

Exempelvis kan miljö länkas till hälsa, även om marknadsföringslagen manar till försiktighet 

i detta fall. Företag kan argumentera för att miljöanpassade produkter är snyggare samtidigt 

som dom är noggrant utvalda, ett genuint hantverk och även därför av bättre kvalitet. Andra 

exempel på personliga fördelar som kan framhävas är att de även är en del av en medveten 

livsstil som ger högre status och produkterna anses vara mer innovativa och som en del av 

framtiden. Miljöanpassade produkter kan även kopplas till omtanke och kärlek till dig, dina 

nära och för världen. Även att det är roligare och trendigare att ta miljöansvar samtidigt som 

det låter dig visa omvärlden att du är en medveten konsument.  

 

Att trycka på de personliga fördelarna kan fungera för alla segmentgrupper men det skiljer 

förstås vilka strategier som fungerar på olika grupper (Olausson 2009:128-131). När det 

handlar om just grön kommunikation kompletterar hårda data, som hållbarhetsredovisningar, 

och mjuk information varandra. Investerare och granskande organisationer efterfrågar ofta 

mätbara data, medan kunder föredrar att läsa om hållbarhet och CSR i allmänna och 

lättbegripliga ordalag. Många intressenter önskar också dialog med företaget. I boken 

Strategic CRS Communication från 2006 betonar Mette Morsing, vid Handelshögskolan i 

Köpenhamn, vikten av dialog istället för envägskommunikation till intressenter. På så sätt får 

intressenter information om vad företaget gör när det kommer till CSR och möjlighet att ge 

sina synpunkter, vilket ökar legitimiteten (Borglund 2009:121-122). 
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2.4 Receptionsteori Encoding/decoding 
 

Målet med en sändares externa kommunikation är att det ska mottas av publiken på sådant 

sätt som sändaren avsett. Individer tolkar medieinnehåll på olika sätt och det som tas upp i 

olika medier påverkar hur publiken ser på och förstår konflikter i världen. En publik känner 

till vissa etablerade koder och konventioner men det finns även utrymme för skilda tolkningar 

inom vissa ramar. Syftet är att synliggöra tänkbara innebörder och undersöka publikens 

faktiska tolkningar. Receptionsstudier skiljer sig från andra publikstudier på så sätt att de 

betraktar mottagaren som en aktör i kommunikationsprocessen. Den här typen av analys är 

delvis influerad av Uses and Gratificationsforskningen (U & G) (Eriksson, Östman 2010:305-

309). Receptionsforskare menar dock att U & G- forskningen har missat den viktiga frågan 

om vilken mening som publiken skapar vid medieanvändandet (Eriksson, Östman 2010:308). 

Ett grundläggande antagande inom receptionsforskning att människor gör aktiva och 

medvetna val utifrån sina egna preferenser. Forskningen kartlägger och mäter förekomsten av 

dessa behov och deras tillfredsställelse (Erikssson, Östman 2010:308). 

 

Studier om publikens tolkningar har blivit alltmer centrala och teoretikern Stuart Halls (1980) 

modell som beskriver encoding/decoding har haft stort inflytande inom publikstudier. 

Modellen beskriver hur mediers budskap tolkas av mottagaren och hur budskap fylls med 

mening. Att ett meddelande har ett visst budskap innebär inte att meddelandet alltid tolkas av 

mottagaren på det sätt som avsändaren avsett. Hall kallar sändarens koder för professional 

code. Efter att ett meddelande sänts, avkodas det sedan av mottagaren. Stuart Hall menar att 

mottagaren inte är passiv utan att den aktivt tolkar budskap (Hall 1980/2007). Social 

bakgrund såsom klass, kultur och etnicitet, var man bor och var man kommer från etc. 

påverkar hur publiken tar emot budskapet (Laughey 2007: 63). Den tolkning som sändaren 

önskar att mottagaren ska acceptera kallar Hall för den gynnande tolkningen. Den styr oss 

mot den betydelse som ligger inom de traditionella värderingarna (Stuart Hall 1973/2007). 

Vanligast är att budskapet antas med en dominant/hegemonisk kod som betyder att budskapet 

tolkas utifrån den gynnande tolkningen och de koder som redan dominerar i samhället där 

publiken accepterar budskapet utan att ifrågasätta (Hall 1980/2012). Teorin är influerad av 

Gramci som beskriver Hegemoni på så sätt att de dominerande värderingar i samhället 

påverkar vilka attityder och normer som råder och enligt Hall har detta en betydelse för 

publikens tolkningar (Hall 1982/2007). Gramsci talar om makt och begreppet hegemoni på så 
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vis att den dominerande klassen inte nödvändigtvis styr ett samhälle med ett tydligt 

maktutövande utan leder samhället med ett intellektuellt och moraliskt ledarskap. Den här 

makten som existerar hos de dominerande påverkar vilka normer och attityder som råder. 

Därmed styr producenterna över existerande värderingar. Det behöver dock inte handla om 

total makt, grupper kan opponera sig mot den hegemoniska makten (Hall 1982/2007). En 

annan avkodning enligt Hall är förhandling där publiken accepterar vissa delar av budskapet 

men motsätter sig andra. På ett allmänt plan kan koderna förstås och accepteras medan de på 

en mer lokal nivå kan avvisas då man som publik anser sig vara ett undantag till den 

allmänna koden eller regeln (Hall 1980/2007). Det kan också handla om att publiken tar till 

sig budskapet och förstår delar av det inkodade meddelandet men samtidigt ställer sig kritisk 

till framställandet av en karaktär. Ett tredje alternativ är att en oppositionell kod antas och 

publiken helt motsätter sig budskapet. Publiken opponerar sig mot medieproducenternas 

avsedda budskap både på allmän och lokal nivå (Hall 1980/2007). Publiken som antar en 

oppositionell avkodning förstår den gynnande tolkningen men avfärdar den som felaktig 

(Hall 1975/2007). 

  

2.5 Semiotik 
I studien ingår semiotisk bildanalys som metod och genomförs utifrån nedanstående 

teoretiska begrepp. Dessa begrepp ger förståelse för den allmänna tolkningen som sedan kan 

jämföras med respondenternas uppfattning av reklamfilmerna och hållbarhetssidan.  

 

De två grundläggande teoretiska begreppen inom semiotiken är tecken och koder. Ordet 

semiotik kommer från grekiskan och betyder tecken. En framstående man inom semiotiken är 

Ferdinand de Saussure och enligt honom (1970/2006) kan ordet tecken förklaras med 

kombinationen av uttryck och innehåll. Uttrycket är det tydligt märkbara och innehållet är 

den betydelse som vi förknippar med det märkbara. Exempelvis vid ordet hus är uttrycket för 

ordet ett hus medan innehållet blir våra associationer till vad ett hus står för. Associationer 

kan förslagsvis vara familj, hem osv. Saussure (1970/2006) menar även att betydelsen av ett 

tecken är att den får sin betydelse i jämförelse till andra tecken, att tecken är ömsesidigt 

beroende av varandra. Då Saussure utvecklande denna teori inom semiotiken syftade han 

endast till text men några sekel senare har nya forskare utvecklat teorin till att även kunna 

tillämpas på bild, film och ljud etc. Denna utveckling innefattar fortfarande begreppen uttryck 
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och innehåll som de grundläggande delarna (Hansson, Karlsson, Nordström 2006:9-11). Men 

en förutsättning för att kunna tolka de tecken som vi kan se i bilden är att det måste finnas 

koder. Det finns koder som förklarar hur vi ska uppföra oss i vissa situationer, spela spel, klä 

oss, uttrycka oss i tal osv. Koder kan förklaras som regler eller normer. Det koderna har 

gemensamt är att de är vägledare när det kommer till att tolka tecken (Saussure 1970/2006). 

 

Vidare inom semiotiken kan även begreppen ikon, index och symbol tillämpas. Dessa enligt 

filosofen och semiotikern Charles Sanders Peirces teckenteori. Begreppen kan kortfattat 

beskrivas genom att begreppet ikon kommunicerar likhet, index kommunicerar ett logiskt 

samband och symbol kommuniceras genom samhälleliga bestämda betydelser. Peirce 

förklarar det genom en målning av ett landskap så är ikonen i målningen att det ska likna ett 

landskap, index i den är spår i snön som visar på ett logiskt samband av exempelvis ett par 

skidor. Symbolen i målningen kräver dock kunskap av kulturen och eftersom den bygger på 

bestämmelser måste den läras in (Hansson, Karlsson, Nordström 2006:22-23). Andra 

exempel på hur ikon och index kan tillämpas är att en logga kan vara ikon för ett företag och 

norrsken kan vara ett index för norrland.       
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3. Tidigare forskning: 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör samma problem- och 

forskningsområde som denna studie. En av studierna visar ett alternativt synsätt på CSR 

medan följande studier berör publikstudier av CSR-kommunikation samt kommunikation av 

CSR. 

 

CSR-modell 

Archie B Carroll har tagit fram en modell utifrån sitt synsätt på CSR. Enligt Carroll består 

CSR av fyra huvudkoncept som är ansvarsområden som företag bör förhålla sig efter 

gentemot samhället. Utifrån dessa beståndsdelar har Carroll arbetat fram en modell, en CSR-

pyramid med fyra beståndsdelar: ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Denna 

pyramid fungerar i sin tur hierarkiskt, vilket innebär att företagen måste uppfylla kraven på 

det nedersta planet för att kunna komma vidare till nästa nivå av pyramiden.  

 
Modell skapad av uppsatsens författare 

 

Det ekonomiska- och juridiska ansvaret utgör grunden för företaget och kräver i sin tur 

hänsyn till de etiska aspekterna. Enligt Carroll innebär dock det etiska ansvaret mer än att 
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endast gå efter vad lagtexten kräver, utan det är större än så. Lagen säger att företagen ska 

jobba för att bedriva en verksamhet som minimerar den negativa påverkan på miljön och på 

andra intressenter. Enligt Carroll ska företagen på det etiska planet gå ännu längre än vad 

lagen säger. Ett exempel kan vara att engagera sig i välgörenhet. Slutligen är det sista steget i 

pyramiden det filantropiska ansvaret vilket innebär att företaget ska agera som en god 

samhällsmedborgare genom att bidra till en mänsklig välfärd. Aktiviteter är inte förväntade 

av företagen enligt lag, utan dessa aktiviteter är frivilliga för företagen (Carroll 1991:40-43). I 

den här studien har det inte fokuserats på den ekonomiska och juridiska aspekten av modellen 

eftersom studien syftar till att undersöka de sociala- och miljömässiga ansvaret som 

Skellefteå Kraft kommunicerar. Carrolls modell är dock ändå relevant för studien eftersom 

den visar en alternativ tolkning av CSR där stort fokus ligger på det sociala ansvaret.  

 

Publikstudier av CSR-kommunikation 

Jenny Dawkins, med bakgrund inom både lokalförvaltning- och konsumentstudier, har 

studerat kommunikationen av CSR samt konsumenters upplevelse av den. I en vetenskaplig 

artikel (2004) beskriver hon de utmaningar och möjligheter corporate responsibility eller 

företagsansvar innebär. Att rikta företagets beteende utifrån intressenters förväntningar är en 

ständigt pågående prioritet inom verksamheter. Kommunikationen är dock en länk där 

företagen ofta brister i sitt ansvarsutövande. En fjärdedel av den brittiska allmänheten uppger, 

enligt undersökningar inom forskningsföretaget MORI, att om de hade mer information om 

företagens sociala, miljö- och etiskt beteende, skulle detta påverka deras köpbeslut. 

Allmänheten är sällan en primär målgrupp för specialiserade kommunikationskanaler såsom 

sociala rapporter, men det finns dock offentliga intressen av att få information om företagens 

ansvar. Åtta av tio inom brittiska allmänheten anser att det är viktigt för företag att spendera 

pengar på att offentligt kommunicera sin verksamhet, även om det innebär att de har mindre 

att investera i själva programmen. MORI har identifierat en grupp som de kallar "CSR 

aktivister" och som utgör 15 procent av befolkningen. Genomsnittet är åldrarna 35-54 och 

gruppen har högre status, och är i stor utsträckning akademiker. Denna grupp är särskilt 

engagerad i ansvarsfrågor, mer benägna att konsumera utifrån etiska kriterier, mer medvetna 

om företagens verksamhet inom detta område och mer benägna att aktivt undersöka 

företagens etiska handlande. Sverige är, tillsammans med Schweiz och Belgien, det land med 

de högsta nivåerna av CSR-aktivister (CSR Europe 2000/2004) 

Större företag som kommunicerar miljö- och hållbarhetsfrågor riskerar alltid att bli hårt 

granskade av media, myndigheter och olika intresseorganisationer. Därmed har företagen en 
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utmaning i hur de genom sin kommunikation ska nå ut till opinionsbildare, väcka 

konsumenternas engagemang samt identifiera och nå olika intressenter (Dawkins 2004:108). 

Dock kan företag överskatta offentlighetens skepsis mot trovärdigheten i sin information om 

företagsansvar. Allmänheten tenderar att lita på företagets information om sitt ansvar till sina 

intressenter, men de flesta konsumenter verkar inte aktivt söka information om företagets 

beteende (Dawkins 2004:116). Det kan finnas fördelar i att integrera ansvarstagande i den 

vanliga kommunikationen, särskilt när de visar en fördel för konsumenten samt fördelar för 

samhället eller miljön, till exempel i marknadsföringen av tjänstefunktioner såsom papperslös 

fakturering som kan ha en kostnad fördel för konsumenten samt en miljövinst. Studien visar 

att effektiv kommunikation av företagets ansvar är beroende av en tydlig strategi som 

utvärderar både möjligheter och risker för varumärket och som skräddarsyr kommunikationen 

om ansvar till olika intressegrupper. Kort sagt, kommunikation om företagens ansvarsfrågor 

når inte fram till de flesta konsumenter, men undersökningar tyder på att konsumenterna är 

intresserade av frågan och att den kan påverka deras köpbeslut samt att de flesta är benägna 

att lita på företagets information om detta ämne. Det här resultatet är intressant att använda i 

uppsatsen, främst vid analys av respondenternas avkodning, hur de tolkar företagets CSR-

kommunikation och huruvida de litar på företagets information. 

 

Kommunikation av CSR 

Lischinsky & Egan presenterar i studien Talking Green in the Public Sphere: Press Releases 

(2014) företags externa kommunikation av miljöfrågor. Undersökningen syftar till att belysa 

de miljöfrågor som täcks av företagen, tekniken de använder för att maximera sannolikheten 

till mediebevakning och bevis de använder som stöd för sina anspråk. Analysen visar att 

företagen som undersökts till betydande del använder miljö- och ekologiska argument i sin 

strategiska kommunikation, men de ger inte särskilt mycket information om företagets 

faktiska påverkan och engagerar sällan intressenter i form av dialog. Två tredjedelar av 

miljöfrågorna som täcks är främst av ekonomisk betydelse, såsom uppköp av en annan 

organisation, öppnande av nya anläggningar eller framgång i anbudsgivning i ett stort projekt, 

medan en tredjedel består av sociala och miljömässiga frågor. När det kommer till sociala 

argument är de initiativ som främst presenteras relaterade till marknadsföringsprogram där en 

del av vinsten ges till välgörenhet i utbyte mot företagets fördel av att associeras med 

välgörandeinitiativet. När det kommer till miljömässiga argument saknas till stor del förslag 

på åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan. De tar inte upp sin miljöpåverkan och 

kan därmed inte visa huruvida deras miljöprestanda faktiskt har förbättrats. Ekologiska 



 
 

16 

argument är inte heller jämnt fördelade i texterna utan nämns främst i rubriker. Det blir ett 

isolerat omnämnande av miljöorienterade termer för nyhetsvärde. Största delen är som nämnt 

ekonomiska aspekter. Till exempel nämns ofta förbättringar i produkter och processer vad 

gäller energieffektivitet som har ett tydligt ekonomiskt incitament oberoende av dess 

miljöaspekter. Ibland kan det vara på gränsen till oärligt när företag belyser sin potential att 

öka kundernas produktivitet och effektivitet utan att ge någon indikation på det förväntade 

miljöresultatet. 

 

Det presenteras heller inte någon spänning mellan miljömässiga och ekonomiska frågor. 

Istället presenterar företagen en win-win situation och antar att förbättringar av 

miljöprestandan i princip är lönsamma också. Att den här spänningen inte tas upp ser 

författarna som något överraskande eftersom den ofta uppfattas som en viktig konflikt och ett 

problem som måste lösas innan en mer hållbar framtid kan tänkas. Den ständiga efterfrågan 

på ekonomisk tillväxt i samhället, även om på bekostnad av naturresurser och så vidare, ses 

av många som den primära rot till flera av de miljöproblem som vi idag står inför. 

Klimatförändringar och den intensiva användningen av fossila bränslen visar ett tydligt 

exempel. Det här resultatet är relevant att koppla till en studie som undersöker ett företags 

externa CSR- och hållbarhetskommunikation eftersom det relaterar till i vilken utsträckning 

företag engagerar intressenter. Det visar också på fördelningen av sociala, ekonomiska- och 

miljömässiga argument och på vilka sätt dessa argument används i marknadsföringssyfte, för 

att sälja en produkt eller positionera sig i en konkurrensmiljö.  

 

Liknande slutsatser presenteras i Francisca Farache och Keith J. Perks (2012) studie CSR 

advertisements: a legitimacy tool?. Författarna menar att företag idag står inför ökade 

förväntningar att engagera sig inom och kommunicera sitt CSR-arbete. Företags CSR-reklam 

visar exempel på hur företag kommunicerar det engagemang de har för miljöfrågor, 

samhällsrelationer eller mänsklighetens framtid, utan att visa på något uppenbart försök till 

att främja en viss punkt. CSR-reklam visar för intressenter och samhället hur företag arbetar 

med CSR eftersom det är genom kommunikation sambandet mellan företag och samhälle 

etableras. Därför är CSR-reklam ett viktigt område att studera eftersom det visar hur företag 

vill uppfattas av samhället. Studien syftar till att utvärdera hur annonser kring CSR-arbete 

används av två företag och syftar till att undersöka kommunikativa strategier hos företag för 

att legitimera sin verksamhet i samhället genom CSR-reklam. 
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Farache och Perks kommer fram till att både Banco Real och Chevron använder sin CSR-

reklam som strategi för att avleda uppmärksamheten från problemet genom att istället 

fokusera på en positiv aktivitet som inte kopplas till det verkliga problemet. Banco Real 

fokuserar exempelvis i sin CSR-reklam på att deras checkhäften är tillverkade av återvunnet 

material för att avleda sina kunder från problemet kring förhöjda servicekostnader. Chevron 

visar i sin CSR-reklam att även fast de rör sig i en bransch som kopplas till miljöproblem kan 

de spara energi genom att använda naturgas. Dock skrivs det inte ut i annonsen att även om 

naturgas är mindre förorenande än olja så är det inte en förnybar energikälla. I sin annons 

använder de en strategi för att försöka ändra synen hos intressenter då det kommer till 

företaget utan att ändra företagets agerande.  Strategin är alltså att avleda uppmärksamheten 

från problemet genom att istället fokusera på en positiv aktivitet som inte är tydligt kopplad 

till problemet (Farache, Perks 2012:243-244). 

  

Trots skillnader mellan de två företagen använder de samma strategi för att avleda 

uppmärksamheten hos konsumenterna. Reklam och kommunikation anses vara en spegelbild 

som representerar den omgivande världen. CSR är ett frivilligt arbete för företag och därmed 

är det företagen själva som bestämmer vilka aktiviteter de kommer att utföra. Detta är även 

sant när det kommer till att välja vad som ska kommuniceras genom reklam. Även om 

företagen inte kan styra hur konsumenterna tolkar meddelandet kan de välja vad som ska 

kommuniceras. Företag väljer att framhäva sig som ett företag som är ansvarsfullt och aktivt 

inom CSR-området. Slutsatsen är alltså att reklam kan fungera som en spegel som återspeglar 

den egennytta som CSR-arbete naturligt ger till ett företag (Farache, Perks 2012:243-244).   

Francisca Farache och Keith J. Perks studie är relevant att koppla till uppsatsen eftersom den 

kan peka på de problem som ett företag inte belyser kring sitt miljöarbete. 
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4. Material, urval och avgränsning 
I detta kapitel presenteras det material som ligger till grund för denna studie. Inledningsvis 

presenteras materialet och följs av urval och avgränsning.   

 

4.1 Material 
Till den här studien har material i form av reklamfilmer använts. 

För dig som älskar energi men vill slippa tänka på el, För dig som älskar energi men vill 

slippa tänka på el? African headbang och För dig som älskar energi men vill slippa tänka på 

el? Kangoo jumps. Varje film är ca 30 sekunder lång. Dessa tre filmer ingår i kampanjen För 

dig som älskar energi men vill slippa tänka på el, som pågick under hösten 2014 till våren 

2016. Även sidan “hållbarhet” på Skellefteå Krafts hemsida har valts ut som material till 

studien, vilket är en pågående kampanj. Eftersom studien ämnar till att undersöka hur 

företagets externa kommunikation avkodas används även intervjusvar från respondenter som 

material i studien. Då det kommer till fokusgruppintervjuerna har respondenterna delats in i 

tre grupper. De tre grupperna består av totalt tolv studenter med fyra i varje grupp. Tre till 

fyra grupper är som mest lämpligt då det kommer till fokusgrupper, fler gruppen kan anses 

överflödigt då de ofta kommer fram likvärdigt material (Larsson 2010:81). Intervjuerna 

varade i cirka 30 minuter. Totalt har 12 studenter intervjuats och resulterat i 90 minuters 

analysmaterial.  

 

4.2 Urval 
Urvalet av reklamfilmer består av filmer tillhörande kampanjen För dig som älskar energi 

men inte vill tänka på el. Denna kampanj har valts utifrån närhet i tid då den pågick fram till 

våren 2016. Då det kommer till urval av hemsidan har kampanjsidan En dag med familjen 

Lindholm valts. Detta eftersom sidan ligger uppe under den tid som den här studien arbetas 

fram samt att den 2016 nominerats till svenska publishing-priset i kategorin 

årsredovisningar/hållbarhetsredovisningar webb. 

Då det kommer till intervjuerna av studien har ett strategiskt urval av intervjupersoner gjorts. 

Eftersom vi syftar till att ta reda på hur en specifik målgrupp tolkar ett budskap så har vi inte 

gjort ett slumpmässigt urval. Marknadsavdelningen på Skellefteå Kraft uppger att de idag 

arbetar i liten utsträckning mot målgruppen studenter när det kommer till strategiska och 



 
 

19 

taktiska marknadsföringsinsatser. Därför vill studien se hur studenter tolkar budskapet och 

därmed eventuellt se hur kommunikationsstrategier kan tillämpas på dem som målgrupp. 

Intervjuer har därmed utförts med studenter vid Umeå Universitet. Majoriteten av de 

intervjuade studerar Medie- och kommunikationsvetenskap, detta kan innebära att CSR 

möjligtvis inte är ett nytt begrepp för dem vilket har tagits hänsyn för i analysen. Att de kände 

till begreppet CSR ses som något negativt eftersom de kan peka på mer handfasta 

resonemang och ge ett rikare material. Ett bekvämlighetsurval har gjorts då författarna 

studerar på Umeå Universitet. Vi har valt att använda oss av heterogena grupper. För en 

kvalitativ studie är statistisk representativitet vid urvalet oväsentligt. Viktigt är istället ett 

heterogent urval med variation (Trost 2010:137). Den sammansättning av grupper som 

genomförts till den här undersökningen är heterogen i den mening att de t ex har olika kön 

och social bakgrund. Fokus har dock legat på att intervjupersonerna är studenter eftersom det 

är den målgrupp studien avser att undersöka. Urvalet för en kvalitativ undersökning ska vara 

heterogent inom en given ram (Ibid.). I det här fallet är den givna homogeniteten att de alla är 

studenter.  

 

4.3 Avgränsning 
I avgränsningssyfte har den ekonomiska aspekten exkluderats från uppsatsen då den syftar till 

att rikta sig till företagets aktieägare. Detta går emot studiens syfte som fokuserar på 

studenters tolkningar av Skellefteå Krafts externa kommunikation. Studien fokuserar därmed 

endast på den sociala- och miljömässiga aspekten. 

 

Då det kommer till reklamfilmer har kampanjen För dig som älskar energi men vill slippa 

tänka på el valts ut. Kampanjen innehåller tre reklamfilmer. Med tanke på att vi arbetar inom 

en specifik tidsram och då behöver ha en realistisk avgränsning av material är tre 

reklamfilmer lämpligt. Vid analys av Skellefteå Krafts hållbarhetssidor till hemsidan har 

fokus legat på kampanjen En dag med familjen Lindholm som endast består av en sida. Sidan 

tar läsaren genom hållbarhetsredovisningen på ett översiktligt och enkelt sätt där vi får följa 

en familj genom deras vardag och elförbrukning. I avgränsningssyfte har vi inte analyserat 

företagets hållbarhetsredovisningar i sin helhet eftersom studien är avgränsad till den externa 

kommunikationen av företagets arbete med CSR och hållbarhetskommunikation. Vid val av 

antal intervjupersoner har dels hänsyn tagits till vad som tidsmässigt ryms inom en 
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kandidatuppsats samt vad som skulle leda till ett kvalitativt underlag för analys. När det 

kommer till antal deltagare i varje fokusgrupp resoneras det lite olika. Vissa menar att det 

skulle gå att vara max tolv personer medan andra resonerar att om det är över sex personer i 

en grupp kan det uppstå subgrupper och att vissa personer drar sig tillbaka och håller sig 

undan i samtalet (Larsson 2010:81). Eftersom syftet med studien är att få förståelse för hur 

respondenterna förhåller sig till budskapet har det varit viktigt att varje person fått utrymme 

att komma till tals och ge en djupare inblick i hur personerna fyller budskapet med mening. 

Därför valdes ett mindre antal respondenter till varje grupp. 
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts i olika delar av forskningsprocessen. 

Undersökningen består av en receptionsanalys. I receptionsanalysen ingår att, till en början, 

analysera materialet. Semiotisk bildanalys har använts för att studera Skellefteå Krafts 

externa kommunikation genom reklamfilm och hemsida. För att ta reda på hur 

respondenterna tolkar budskapet har kvalitativa intervjuer med tre fokusgrupper sedan 

genomförts. 

 

5.1 Receptionsanalys 
Genom att använda receptionsanalys som metod ges möjlighet att få svar på hur socialt- och 

miljömässigt ansvarstagande kommuniceras och fylls med mening samt att ta fasta på de 

olika tolkningar som respondenterna gör och reflektera över hur koderna tas emot och 

eventuella konflikter vid avkodning av budskapet. För att hitta gynnad tolkning har analys av 

materialet genomförts. För att sedan ta reda på hur de tre respondetgrupperna förhåller sig till 

gynnad tolkning har kvalitativa fokusgruppsintervjuer genomförts. 

 

För att kunna synliggöra innebörden i respondenternas intervjusvar har tre olika 

analysverktyg använts. Oppositionella tolkningar innebär att publiken helt misstror budskapet 

som kommuniceras. Förhandling innehåller en mer nyanserad kritik där publiken misstror 

delar av budskapen men accepterar också vissa delar. Till sist har positionen, hegemoniska 

tolkningar, använts som innebär att publiken tolkar budskapet på det sätt som sändaren har 

avsett utan att ifrågasätta innehållet. Publiken har här en större tilltro och förståelse för 

mediernas roll (Eriksson, Östman 2010:315). Eftersom publiken tenderar att pendla mellan 

olika tolkningar kan det vara problematiskt att få fram ett tydligt resultat av analysen. 

Samtidigt är skeptiska förhållningssätt och denna pendling också del av vad som är intressant 

att studera vid en djupanalys av tolkningar (Eriksson, Östman 2010:325). Materialet som har 

analyserat med hjälp av analysverktyg inom receptionsforskning består av intervjusvaren från 

fokusgrupper. En stor fördel med intervjuer är att forskaren har möjlighet att styra samtalet 

till de områden som är relevanta för forskningsfrågorna, samtidigt som det är en svår 

balansgång hur mycket forskaren ska styra (Eriksson, Östman 2010:310). Metoden har 

kritiserats för att vara experimentell i den mening att datainsamlingen ofta sker i en 

främmande miljö och att respondenterna inte nödvändigtvis utsatt sig för mediebudskapet om 
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de inte deltagit i studien. Det här gäller särskilt i de fall intervjuer äger rum i miljöer som 

intervjupersonerna inte tidigare varit i eller om frågorna som ställs är vinklade (Eriksson, 

Östman 2010:325). Därmed är det av vikt att vara väl medveten om hur olika faktorer i själva 

situationen kan påverka respondenternas tolkning (Eriksson, Östman 2010:310). Vid den här 

studien har intervjuer genomförts i en miljö där respondenterna vistas dagligen. Vid analys av 

intervjusvaren har hänsyn har tagits till att majoriteten av respondenterna inte tagit del av 

budskapet tidigare och har inte intresserat sig av att söka fram informationen på egen hand. 

Vid analysen vägs därmed faktumet in att respondenterna inte är den primära målgruppen för 

budskapet och förmodligen inte har stor erfarenhet av att söka sig till och avkoda 

informationen. 

 

5.1.1 Semiotisk bildanalys 
För att hitta gynnad tolkning har en semiotisk bildanalys av reklamfilmerna och 

hållbarhetssidan genomförts. Med den här metoden ges möjlighet att ta reda på gynnande 

tolkning och hur ansvar kommuniceras från Skellefteå Kraft. I analysen av reklamfilmerna 

har varje reklamfilm analyserats i sin helhet och sedan har några stillbilder valts ut som 

representerar filmen. På samma sätt har kampanjhemsidan analyserats. Genom semiotisk 

bildanalys har en allmän tolkning kunnat tas fram för att sedan jämföras med respondenternas 

avkodning. Semiotiken syftar till att undersöka den mänskliga betydelseproduktionen i dess 

vidaste mening, förutsättning för kommunikation, dess lagmässighet och förhållande till hela 

samhället. I en semiotisk bildanalys undersöks tecken utifrån nyckelbegreppen denotation, 

konnotation. Detta för att urskilja tecken, koder och de associationer som tillämpas på de 

tecken som kan ses i materialet. Därefter kan även begreppet myt tillämpas. (Fagerström, 

Nilson 2008:81). Även begreppen ikon, index och symbol kan tillämpas på materialet för att 

se likheter, logiska samband och samhälleliga förutfattade betydelser (Hansson, Karlsson, 

Nordström 2006: 22).  

 

Ett tecken kan bilda ytterligare fler tecken utefter den association vi får av det första tecknet. 

För att skilja på det första tecknet från de andra delas de in i termerna denotation och 

konnotation. De två nivåerna är dock beroende av varandra och bör behandlas likvärdigt 

(Hansson, Karlsson, Nordström 2006:28). På den denotativa nivån beskrivs de tecken som vi 

kan se i bilden, på ett så objektivt sätt som möjligt. På nästa nivå, den konnotativa nivån, 

läggs de associationer till som tecknen väcker hos oss och även om det finns koder inbäddat i 



 
 

23 

dem (Fagerström, Nilson 2008:81). På konnotationsnivå kommer även de tidigare nämnda 

teorier kring kommunikation CSR och hållbarhet att tillämpas. Till den här studien har även 

gjorts försök till att urskilja begreppet myt i materialet. Myt syftar till att sätta det bilderna 

berättar in i ett större sammanhang där kultur förklarar eller förstår en aspekt av verkligheten. 

Här kan en undersöka om det finns något bärande antagande som framställs som naturgivet 

och självklart, men som vid närmare eftertanke måste förstås som kulturellt, historiskt eller 

ideologiskt (Fiske 1990:121).  

I den här studien har även analys av bildtexter, tillsammans med bilderna, genomförts. Vid 

denna analys har begreppet förankring varit vägledande. Förankring handlar om ett 

jämförande mellan ords och bilders roller. En bild existerar sällan utan en förklaring i text, 

även om texten bara är en förklaring på denotativ nivå. Barthes (1964/1990) beskriver olika 

funktioner av förankring. Dels kan det förklaras som ett meddelande av andra graden för att 

konnotera bilden. Det kan också handla om vad Barthes kallar denomitation. Texten talar om 

vad bilden föreställer och blockerar därmed vissa betydelser, samtidigt som den för till andra. 

Att t ex tala om var ett fotografi är taget hjälper till att placera det eller förankra dess 

betydelse. Texterna kan förklara varför ett fotografi är taget och även hur det bör tolkas. Det 

leder oss in på det Stuart Hall (1973/1999) kallar för den gynnande tolkningen. Den styr oss 

mot den betydelse som ligger inom de traditionella värderingarna. Den semiotiska 

bildanalysen ska, inom den här studien, leda till förståelse för den gynnande tolkningen som 

Skellefteå Kraft vill kommunicera och önskar att mottagaren ska acceptera. Följande frågor 

har varit vägledande i analysen för att besvara studiens syfte: 

- Hur kommuniceras ansvar för miljö? 

- Hur kommuniceras socialt ansvar? 

- Hur kommuniceras hållbar utveckling?  

 

5.1.2 Kvalitativa intervjuer 
För att ta reda på och analysera studenters tolkning och hur de förhåller sig till budskapet av 

socialt- och miljömässigt ansvar har kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper genomförts. 

Att intervjua fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor och diskuterar ett 

ämne. Intervjupersonerna fick under intervjun se hållbarhetssidan och reklamfilmerna en 

gång och sedan ställdes frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). En intervjuguide tar upp 

de ämnen som man vill diskutera och ger dem även en ordning. Ordningen kan vara 
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avgörande för att få den intervjuade i rätt stämning. En strategi som kan användas då är den 

så kallade trattekniken som innebär att intervjun inleds med att först prata om ämnen i 

allmänhet för att sedan smalna av frågorna och precisera dem. Den här strategin har använts 

vid utformandet av intervjuguiden som inleds med allmänna frågor för att sedan gå in på mer 

specifika frågor om det sociala- och miljömässiga ansvaret. Innan intervjun kan det även vara 

bra att informera den intervjuade om att intervjun kommer att dokumenteras. I första hand är 

det själva samtalet som ska dokumenteras med även beteende och minspel kan vara värdefull 

information (Hartman 2004:281-282). Därför informerades intervjupersonerna vid 

intervjutillfället om att intervjun skulle komma att spelas in och dokumenteras samt att de 

skulle vara helt anonyma. 

 

Metoden, kvalitativa intervjuer, är bra för att undersöka innehållet i en diskussion där man 

vill kolla på åsikter, attityder, tankar eller uppfattningar. Ibland används termen fokusintervju 

för att betona att det är en strukturerad intervju med ett tydligt fokus eller tema (Trost 

2010:43). En nackdel med att intervjua personer i grupp kan vara att de pratsamma tar över 

och tystlåtna personer inte kommer fram på samma sätt. Det finns också en risk att 

personerna påverkar varandra (Trost 2010:67-68). En fördel som i den här studien väger upp 

eventuella nackdelar är att gruppintervjuer leder till diskussion och ger antagligen en större 

mängd material att analysera. Det ger också en djupare förståelse när diskussion uppstår och 

underlättar arbetet med avkodningsverktygen. Kvalitativa undersökningar omfattar enligt 

Hartman (2004) alla undersökningar som klassificerar efter egenskaper och inte utifrån 

termerna hur mycket eller hur många. Kritik som av många läggs fram mot kvalitativa studier 

är att det endast är spekulationer och därmed inte lika tillförlitligt som det som går att räkna 

eller mäta. Något som däremot är unikt med kvalitativa studier är att man efter ett antal 

utförda kvalitativa intervjuer besitter ett rikt material där man genom analys kan finna en hel 

del intressanta skeenden, åsikter och mönster (Trost 2010:25-26). 

 

Frågorna som ställts under intervjuerna är hur respondenterna upplever att ekonomiskt, 

socialt- och miljömässigt ansvar förmedlas, huruvida filmerna och sidan är tillförlitlig samt 

upplevelsen av företagets relation till miljön. När det kommer till hållbarhetssidan ställdes 

även frågan om respondenterna upplever att de får tillräcklig med information för att avgöra 

om företaget arbetar med CSR och hållbarhet. Fullständig intervjuguide finnes i bilaga 1. Vid 

analysarbetet har svaren har i efterhand tematiserats utifrån Stuart Halls avkodningsmodell. 
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Det innebär att svaren tematiseras gentemot den gynnande tolkningen utifrån analysverktygen 

oppositionell-, förhandlande och hegemonisk tolkning. 

 

Tanken med intervjuer är att personerna själva ska få berätta om de egenskaper man håller på 

att undersöka (Trost 2010:232). Vid gruppintervjuer fungerar intervjuaren som samtalsledare, 

eller moderator, genom att sätta igång samtal och styra in diskussionen på nya aspekter 

(Larsson 2010:79-80). Den kvalitativa intervjumetoden har valts för att få en förståelse för 

hur studenter uppfattar Skellefteå Krafts externa kommunikation. När kvalitativa intervjuer 

används är det för att man är intresserad av hur något är utformat och vad den har för 

egenskaper (Hartman 2004:272). Inom den kvalitativa metoden är man intresserad av att nå 

en förståelse för den livsvärld vi människor har och på så sätt ser sig själv i relation till sin 

omgivning (Hartman 2004:273). Därför lämpar sig denna metod för vår undersökning.  

  

5.2 Metoddiskussion  
Inom semiotiken försöker en att se konnotationer i bilden som analyseras. Konnotationer är 

inget som kan pekas ut direkt i bilden utan finns inom oss som betraktare genom våra egna 

tolkningar och associationer men anses ändå vara något som kan uppfattas av många. Kritiker 

menar att de tolkningar som görs kan anses vara temporära föreställningar eller associationer. 

Detta eftersom konnotationen i en bildanalys bygger på associationer och betydelser som vi 

läser in, beroende på vilken kultur och vilka värderingar vi har, kan det ifrågasättas om det 

den semiotiska analysen kommer fram till verkligen är en så rimlig tolkning som möjligt. 

Konnotationer kan dock anses vara det mest spännande att diskutera i en bildanalys, då det är 

något vi har gemensamt med andra. Associationerna finns där dolt men är samtidigt innehåll 

som många känner på sig finns i bilden. Det kritiker menar är att konnotationer inte blir 

samma för alla människor om de kommer från olika bakgrunder. För att göra en liknande 

tolkning som avsändaren menade behöver mottagaren komma från en liknande kultur och 

bakgrund (Carlsson, Koppfeldt 2001:24). Det finns således även kulturella aspekter att ta 

hänsyn till. Samtidigt som detta är förklaringen på hur en semiotiskt bildanalys går till väga 

så är det också kritik mot metoden. Det finns utrymme för individuella tolkningar även fast 

det mesta pekar på att det finns en tydlig association i bilden som är uppenbar för de flesta. 

Här kan reliabilitet ifrågasättas. Reliabilitet syftar till att mätningen ska ge samma resultat vid 

en upprepad mätning och inte påverkas av så kallade slumpinfluenser. En av komponenterna 
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hos begreppen reliabilitet är konstans som förutsätter att attityder inte ändrar sig med tiden 

(Trost 2010:134). Detta blir en kritik mot oss som författare av denna uppsats. Kan våra 

associationer av budskapet i bilden ses som ett facit? För att få ett sådant allmänt resultat som 

möjligt har vi som författare fokuserat på objektivitet i analysen och att komma så nära som 

möjligt den gynnande tolkningen. Det är viktigt att vara medveten kring att våra associationer 

bygger på vår relativt gemensamma bakgrund vilket vi har tagit i beaktning genomgående i 

analysarbetet. Detta genom att utesluta associationer som endast är kopplade till våra egna 

resonemang.  

 

Då det kommer till kvalitativa intervjuer är bland annat etiska överväganden en aspekt att ta 

hänsyn till. Något som kan ses över är bryderiet om att ställa frågorna så de inte kan upplevas 

som alltför känsliga. Håller man frågorna enkla och raka blir de dock sällan känsliga och är 

frågan rimlig i förhållande till studiens syfte så är den nog också berättigad. Det är också 

viktigt att, redan vid första kontakten, informera intervjupersonerna om att det man talar om 

kommer vara strängt konfidentiellt och att personerna har rätt att vara anonyma. 

Tystnadsplikt hänger ihop med konfidentialitet såväl som anonymitet och innebär att skydd 

mot obehörig upprätthålls. Ett etiskt problem som kan uppstå när man intervjuar flera 

personer vid samma tillfälle är att intervjupersonerna inte har tystnadsplikt, vilket innebär att 

de kan berätta för andra vad en namngiven person har sagt under intervjutillfället (Trost 

2010:61-69). Till den här studien innehåller frågorna ingen avsevärt känslig information om 

intervjupersonerna. Därför ses inte tystnadsplikten som någonting som behöver tas extra stor 

hänsyn till. Samtliga intervjutillfällen inleddes med information om respondenternas rätt att 

vara anonyma och respondenterna accepterade den gällande situationen. 

 

När man talar om reliabilitet menar man ofta att mätningen ska ge samma resultat vid en 

upprepad mätning och inte påverkas av så kallade slumpinfluenser. En av komponenterna hos 

begreppen reliabilitet är konstans som förutsätter att attityder inte ändrar sig med tiden. 

Konstans är dock inte lika aktuellt vid kvalitativa intervjuer som det är vid kvantitativa 

studier. Det är just förändringar man är intresserad av vid en kvalitativ studie. Även idéer om 

validitet härstammar från kvantitativ metodologi. Trovärdigheten är därmed ett av det största 

problemen med kvalitativa intervjuer och forskaren måste därför visa att data har insamlats 

på ett seriöst sätt som är relevant för syftet (Trost 2010:134). Vi har därför utgått från en 

intervjuguide med enkla och raka frågor där påståendefrågor, hypotetiska- och ledande frågor 

undviks. Till den här studien har vi valt att inte använda en kvantitativ metod eftersom vi inte 
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vill ta reda på någonting mätbart. Studien syftar till att mer djupgående ta reda på hur 

budskap packas upp och tolkas av respondenterna. Därmed bör metoden som används vara 

kvalitativ. 
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6. Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras det genomförda arbetet och analysen av det material som samlats 

in.  

 

6.1 Semiotisk bildanalys av reklamfilmerna 
Frågeställningar som besvaras i denna analys är på vilka sätt Skellefteå Kraft kommunicerar 

socialt- och miljömässigt ansvar i tre av företagets reklamfilmer. Även frågan kring hur 

Skellefteå Kraft framställer sin egen verksamhet i relation till hållbar utveckling besvaras. 

 

På denotationsnivå kan Skellefteå Krafts logga ses, vilket konnoteras till en symbol för 

företaget. Lilafärgen är Skellefteå Krafts färg som kan konnoteras till känsla av energi och 

kraft. I slutet av filmerna dyker texter upp som hjälper till att förankra bildernas betydelse. 

Budskapet älskar du energi men vill slippa tänka på el ger intrycket av att det är enkelt för 

kunden och inte speciellt tidskrävande att använda Skellefteå Kraft som elleverantör. Välj rätt 

elbolag väcker tankarna till att Skellefteå kraft är ett självklart och enkelt val. Inte en eljätte 

kan associeras med miljöansvar, nära och personligt. Genom hela filmen får vi höra en låt 

som heter Thé a lá menthe av La Caution. Den är instrumental med elektroniska inslag och 

annorlunda instrument. Låten har ett högt tempo och kan konnoteras som fart- och 

energifylld. 

 

6.1.1 Socialt ansvar 
 

Vid analys av kommunikationen av socialt ansvar i reklamfilmerna har två huvudteman 

funnits. Gynnande tolkning är här att störst fokus för företaget ligger vid att kommunicera 

gemenskap och representativitet. 
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Bild 1 

Bild 1 är ett exempel från en reklamfilm där gemenskap kommuniceras. På bilden ser vi, på 

denotativ nivå, fem personer som utför träningsformen Kangoo Jumps. Det kan antas att 

deltagarna bor grannar eftersom de möts utanför en lägenhetsbyggnad, vilket förmedlar 

känslan av att det är enkelt. Personernas dans, rörelser och energi i filmerna kan konnoteras 

till genuin glädje och naturligt producerad energi. Att företaget uppmuntrar till fysisk hälsa 

och gemenskap går under det sociala ansvaret av CSR. Detta eftersom företag, enligt 

Grankvist (2012) ska ta ansvar för alla medborgares välbefinnande och hälsa, oavsett om det 

är anställda eller har annan koppling till företaget för att kunna kalla sig socialt 

ansvarstagande. 
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Bild 2 

Ett annat tema som finns inom den sociala aspekten är representativitet. I  en av filmerna 

visar Skellefteå Kraft på olika etniciteter, som kan ses i bild två, då en kvinna som är icke vit 

och med mörkt hår dansar på en scen. Det här visar på socialt ansvar när det kommer till 

representativitet i form av mångfald eftersom de i filmerna visar olika etniciteter. Även 

klädseln på personerna i bakgrunden samt tavlorna på väggen kan konnoteras till och blir 

symbol för den afrikanska kulturen. Den röda klädseln som kvinnan har på sig kan 

konnoteras till och blir en symbol för att hon är kraftfull och stark. Att kommunicera 

mångfald till sina kunder är en viktig del av det sociala ansvaret. Det här kan vara nyckeln till 

framgång, vilket kan vara en anledning till att Skellefteå Kraft använder det som 

marknadsföringsstrategi i sina reklamfilmer. Samtidigt går det sätta in kommunikationen av 

mångfald i ett större sammanhang, som ett samhällsproblem som företaget hjälper till att lösa. 

Ett sådant initiativ kan också bidra till positiva effekter för företaget (Grankvist 2012:114). 

 

Skellefteå Kraft visar även på representativitet när det kommer till geografiska områden som 

representeras i reklamfilmerna. En film har spelats in mitt i ett bostadsområde medan en 

annan är inspelad på landsbygden. Att olika områden representeras speglar verkligheten och 

ger en känsla av närhet, ansvar och att ingen blir utelämnad. Grankvist (2012) menar att det 

är viktigt att kommunicera mångfald dels för att så många kunder som möjligt ska känna sig 

representerade och även för att företaget vill hjälpa till att lösa samhällsproblem. Detta med 
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en medvetenhet om att detta samtidigt bidrar till positiva effekter för det egna företaget. 

Något annat som kan ses inom den sociala aspekten i Skellefteå Krafts reklamfilmer är att de 

tar ansvar för småföretagare. Det kan ses i en av filmerna som är inspelad på en strutsfarm. 

Enligt Carroll (1991) krävs aktiviteter som inte är förväntat av företaget för att uppnå socialt 

och filantropiskt ansvar inom CSR (Carroll 1991:40-43). Detta visar att Skellefteå Kraft tar 

socialt ansvar för människor som bor på landsbygden, vilket inte är något som nödvändigtvis 

förväntas av företaget. 

 

6.1.2 Miljömässigt ansvar och hållbarhetskommunikation 
Under miljömässigt ansvar och hållbarhetskommunikation har två huvudteman funnits. Ett 

tydligt tema i företagets reklamfilmer är hälsa. Dels ligger fokus på hälsosam natur, men 

också den fysiska hälsan hos människor. Ett annat tema som Skellefteå Kraft lägger stort 

fokus på att kommunicera är att företagets el är hållbart producerat. Den energi som speglas i 

filmerna skapas naturligt av människornas rörelser. Dessa två teman är tydliga mönster vid 

framställningen av den gynnande tolkningen. 

 

Olausson (2009) pekar på hur strategier kan användas för att länka miljö till hälsa. Hon 

förklarar också att miljöansvar kan ses som något roligt och trendigt. Dessa strategier kan vi 

se främst i filmen Kangoo Jumps. I reklamfilmen upplever vi det som en glädje i fysisk 

aktivitet. Genom alla filmer ser vi en frisk och grön natur, vilket ger känslan av en hälsosam 

natur och en härlig omgivning. Vilket kan konnoteras till att Skellefteå Kraft producerar 

hållbar el. Genomgående i filmerna kan vi se att de utspelar sig i frisk, grön och vad som 

upplevs som hälsosam och omhändertagen natur. 
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Bild 3 

 

På denotativ nivå ser vi till exempel, på bild tre, en strutsfarm vilket kan konnoteras till 

närproducerat och miljövänligt. Det gröna gräset konnoteras till en hälsosam natur och att 

strutsarna springer kan konnoteras till frihet och naturlig energi. Tittaren kan anta att 

strutsarna lever ett värdigt liv i en orörd och ren natur. Reklamfilmerna är inte utformade 

efter en klassisk rationell beteendevetenskaplig modell där insikt leder till handling. Varken 

uppmaningar eller uppgifter om pris tas upp i filmerna. Budskap som “Tänk på miljön. Köp 

ekologiskt” hör hemma i en sådan typ av modell (Olausson 2009: 124-126). 

 

Ett annat tema som Skellefteå Kraft lägger stort fokus på att kommunicera är att företagets el 

är hållbart producerat. Enlig Olausson (2009) är en personlig fördel som kan förmedlas att 

miljöanpassade produkter skapas med omtanke för dig och de i din omgivning och även för 

världen. I filmerna kan vi inte heller se några fordon, exempelvis visas inga traktorer eller 

liknande fordon på strutsfarmen. Fordon kan annars kopplas till miljöförstöring i form av 

koldioxidutsläpp och därför kan det ses som gynnsamt att inte använda sig av dessa i 

reklamfilmerna då det kan väcka negativa associationer. Även i filmen där de utövar Kangoo 

jumps upplevs det som att de bor i området och inte varit nödvändigt ta bilen till 

träningstillfället vilket återigen kan kopplas till att inga onödiga koldioxidutsläpp har gjorts. 

Vanligt förekommande vid hållbarhetskommunikation i reklam är förskönade budskap och 
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naturbilder. Här finns risk för greenwashing (Olausson 2009:84-85). I Skellefteå Krafts 

reklamfilmer återfinns inga överdrivna miljöbudskap då de inte använder sig av ord som 

miljö- eller naturvänligt. Exempel på det hade varit om en text med budskapet “Detta är en 

miljövänlig produkt” hade dykt upp mot ett vackert grönskande landskap i bakgrunden. Nu 

blir miljö budskapet istället något underförstått hos konsumenterna. Den energi som visas är 

den som personerna själva framkallar i sina rörelser, vilket associeras till naturlig energi. Det 

här bildar en myt om att energin som erbjuds är naturlig när det samtidigt finns en 

utvinningseffekt, vilken inte visas i filmerna. Utvinningsprocessen genom olika sorters 

kraftverk är ingenting som kommuniceras utan ligger dold bakom budskapet att energin bara 

finns där. En strategi vid grön marknadsföring kan vara att avleda uppmärksamheten från 

problemet genom att istället fokusera på en positiv aktivitet som inte är kopplad till 

problemet. Enligt Lischinsky & Egan (2014) saknar CSR-kommunikationen hos företag till 

stor del förslag på åtgärder för att minska företagets miljöpåverkan. De tar inte upp sin 

miljöpåverkan och kan därmed inte visa huruvida deras miljöprestanda faktiskt har 

förbättrats. 

 

6.2 Semiotisk bildanalys för hållbarhetssidan 
Frågeställningar som besvaras i denna analys är på vilka sätt Skellefteå Kraft kommunicerar 

socialt- och miljömässigt ansvar i en av företagets hållbarhetssidor. Även frågan kring hur 

Skellefteå Kraft framställer sin egen verksamhet i relation till hållbar utveckling besvaras. 

 

På samma sätt som till sammanfattningen av reklamfilmerna har det denotativa och 

konnotativa perspektivet satts in i ett större sammanhang. Till hjälp har teorier inom CSR och 

hållbarhetskommunikation tillämpats. Enligt beskrivning av företaget består hållbarhetssidan 

av en kampanj som i korthet kommunicerar Skellefteå Krafts hållbarhetsarbete och 

ansvarstagande utifrån CSR. Enligt Borglund (2009) föredrar kunder att läsa om hållbarhet 

och CSR i allmänna och lättbegripliga ordalag. Den här kampanjen tar upp dessa ämnen på 

ett enkelt, lättbegripligt och vardagligt sätt genom att använda vardagsnära bilder och ett 

lättsamt språk. Till varje bild ingår en kort text som på denotativ nivå talar om vad bilden 

föreställer och samtidigt styr konnotationer av bilden. 
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6.2.1 Socialt ansvar 
På hållbarhetssidan har fyra huvudteman inom socialt ansvar funnits. Den gynnande 

tolkningen är att Skellefteå Kraft, precis som i reklamfilmerna, visas representativitet i form 

av mångfald. På hållbarhetssidan kommunicerar företaget även socialt ansvar i form av 

ekonomisk- och social stabilitet, arbete för god arbetsmiljö och genom att kommunicera det 

faktum att företaget ger ekonomiskt bidrag. 

 

 
Bild 1 

 

På dennotativ nivå ser vi, till en början, en familj som äter frukost tillsammans. Det här 

exemplifieras i bild 1. Precis som i reklamfilmerna kommunicerar Skellefteå Kraft socialt 

ansvar då det kommer till mångfald, då personerna som representeras har olika hudfärg. På 

det här sättet representeras olika etniciteter. Som tidigare nämnts i den semiotiska analysen av 

reklamfilmerna kan detta användas för att belysa ett samhällsproblem och samtidigt få företag 

att framstå i goda dager (Grankvist 2012:114). Köket familjen sitter i ser nyrenoverat ut och 

de äter frukost ur skålar med designermärke. Detta blir index för ekonomisk stabilitet. Att de 

sitter tillsammans som en familj kan också konnoteras till social stabilitet. Ekonomisk- och 

social stabilitet visas även eftersom de senare åker till skola och arbete.  
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Bild 2 

 

I en sekvens på kampanjsidan visas, på denotativ nivå, två barn i vita dräkter som utövar en 

kampsport. Både träningsformen och rummet kan även denoteras till en träningslokal. Det här 

visar bild 2. Träningslokalen kan antas tillhöra, eller vara sponsrad av, Skellefteå Kraft 

eftersom företagets logga syns på väggen i bakgrunden. Loggan blir återigen symbol för 

företaget. Lokalen har vita väggar och en matta utan synliga skador, vilket tyder på att 

lokalen är nybyggd eller nyrenoverad. Det kan tänkas höra till det sociala ansvaret då 

Skellefteå Kraft erbjuder fräscha lokaler. Den gynnande tolkning som Skellefteå Kraft vill att 

publiken ska acceptera är att företaget tar socialt ansvar gentemot medborgare. Till den här 

bilden hjälper texten publiken att förankra bildens betydelse. Texten beskriver de positiva 

effekter företagets ekonomiska stöd har gett klubben. Enligt Carroll (1991) visar engagemang 

i välgörenhet eller aktiviteter som är frivilliga för företagen på etiskt ansvar, vilket kan 

kopplas till socialt ansvar eftersom den etiska aspekten ingår i det sociala ansvaret (Carroll 

1991:40-43). Samtidigt har Dawkins (2004), i sina studier, kommit fram till att de sociala 

initiativ som främst används av företag är relaterade till marknadsföringsprogram där en del 

av vinsten ges till välgörenhet i utbyte mot företagets fördel av att associeras med 

välgörandeinitiativet. På samma sätt beskriver Lischinsky & Egan (2014) att det här 

fenomenet tyder på att företaget kommunicerar det sociala ansvaret i marknadsföringssyfte, 

mer än att gynna saken. 
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Bild 3 

 

Skellefteå Kraft kommunicerar även sitt arbete för god arbetsmiljö och hälsa som också är en 

del av det sociala ansvaret. På bild 3, med kvinnan på sin arbetsplats, får vi se en lugn miljö i 

ett kontorsrum. Texten säger att de arbetar för förbättrad arbetsmiljö, kompetensutbildning. 

Det förankras till att företaget är mån om sina anställda, att de ska känna sig trygga, väl 

behandlade och ha möjligheter att utvecklas. En gynnande tolkning är att Skellefteå Kraft 

lägger stort fokus på att framställa företaget som en bra arbetsgivare. Grankvist (2012) 

argumenterar för att att det är lönsamt i längden att fokusera på att de anställda ska må så bra 

som möjligt. Att kommunicera sitt arbete för god arbetsmiljö kan förbättra 

arbetsgivarvarumärket (Tench 2014:53). Grankvist (2012) menar att många företag anser att 

de redan tar ansvar gentemot samhället genom att de betalar ut lön till sina anställda . Men för 

att ta socialt ansvar krävs det att de anställda är nöjda med sin arbetssituation, trivs på arbetet 

och har god arbetsmiljö och relation till chefen.  

 

6.2.2 Miljömässigt ansvar och hållbarhetskommunikation 
Inom miljömässigt ansvar och hållbarhetskommunikation har två huvudteman funnits. Frisk 

natur och hållbart producerad el kommuniceras genom större delen av kampanjsidan vilket 

utgör den gynnande tolkningen för miljö- och hållbarhetskommunikationen på kampanjsidan. 
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I stort sätt kan vi genom hela kampanjsidan se el användas av någon form, oavsett om 

personerna befinner sig i hemmen, på arbetet eller på bussen. Det här visar hur beroende vi är 

av el, vilken självklar del det är av vår vardag, och hur viktigt det därmed är att elen 

produceras på ett hållbart sätt. Enligt Olausson (2009) kan miljöanpassade produkter också 

ses som mer innovativa och som en del av framtiden. Skellefteå Kraft beskriver på sidan hur 

de arbetar för att följa med i den digitala utvecklingen och skapa hållbara lösningar som ett 

innovationsprojekt. På sidan står det:  

 

Fanny växer upp i en helt annan värld än hennes föräldrar. En värld med 

digitala lösningar runt henne dygnet runt, lösningar hon kommer åt via surfplattor, 

telefoner, smarta klockor och andra prylar. Vi vill dra nytta av utvecklingen och 

hjälpa Fanny i framtiden – och Hanna just nu – att till exempel få bättre kontroll över 

sin energiförbrukning. 

 

 
Bild 4 

 

I en senare sekvens, se bild 4, kan vi se en bild då familjen befinner sig utomhus och åker 

snowracer. Det ligger snö på marken vilket blir symbol för vinter och återigen ser naturen 

frisk ut, vilket konnoteras till att Skellefteå Kraft producerar hållbar el som inte gör skada på 

naturen vi vistas i. Den friska naturen och träden som visas i bakgrunden kan associeras till 

att företaget vill bevara skogen och vår natur. Vi får även se, på en av bilderna, att familjen 
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åker lokaltrafik vilket är ett miljövänligare alternativ till bil. Sidan visar att en hel del el 

konsumeras hos en familj, under en dag, genom användande av hushållsapparater, bredband, 

värme och ljus. Samtidigt kommunicerar den att användandet kan ske med gott samvete 

eftersom elen kommer från förnybara källor. Precis som i reklamfilmerna bildas en myt om 

att energin är helt naturlig och inte på något sätt skadlig för miljön. Återigen visas inte själva 

utvinningsprocessen som sker för att personerna ska få tillgång till elen i sina hem. Eftersom 

klimatfrågan är aktuell och ett ständigt viktigt ämne ger det konkurrensfördel i att 

kommunicera arbetet kring miljön (Olausson 2009:87-88). Det fungerar även som ett 

säljknep då det ger affärsfördelar att vara ansvarstagande och ha en god företagsetik (Tench 

2014: 53). Kampanjen kan ses både som informerande men även som säljande reklam. Därför 

kan vi här tänka att Skellefteå Kraft har valt att kommunicera det.   

 

6.3 Jämförande analys 
Den jämförande analysen visar att respondenterna i stor utsträckning antog dominerad 

avkodning då kommer till den sociala aspekten. Gällande miljömässigt ansvar har en 

pendling mellan olika tolkningar kunnat ses och respondenterna ifrågasatte hållbarheten i 

produktionsprocessen eftersom den inte visas. Frågeställningar som besvaras i denna analys 

är hur Skellefteå Kraft framställer sin egen verksamhet i relation till hållbar utveckling. Även 

frågan kring hur tre respondentgrupper förhåller sig till Skellefteå Kraft CSR- och 

hållbarhetskommunikation besvaras. 

 

6.3.1 Reklamfilmerna 
När intervjupersonerna beskriver reklamfilmerna används ord som spralligt och glatt. De 

anser att filmerna använder energi som huvudpoäng i filmerna, vilket många ser som en 

smart koppling eller ett smart säljande knep. Detta är en gynnande tolkning som avkodas 

hegemonisk då detta även är något som den semiotiska bildanalysen visade. Vissa antar en 

förhandlande tolkning när det kom till en av filmerna som spelats in på en strutsfarm. De 

anser att den är lite märklig och, till skillnad från de andra två filmerna, saknar kontext. 

Respondenterna menar att filmen med strutsarna inte upplevs som trovärdig och resonerar att 

den möjligtvis är producerad för att man ska komma ihåg den mer än för att kommunicera 

ansvarstagande eller hållbar kommunikation. Detta går i linje med Olaussons (2009) 
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uttalande kring övergripande företagskommunikation, hon menar att den ska vara saklig 

medan avgränsade kampanjer tillåts sticka ut.  

 

6.3.1.1 Socialt ansvar 
På frågan om Skellefteå Kraft kommunicerar socialt ansvar svarar alla grupperna likadant 

genom att svara ja på den frågan. De gör en hegemoniskt avkodning då de ger exempel på hur 

de har uppfattat socialt ansvar. Det de nämner är till exempel att de visar på mångfald i form 

av olika intressen och olika etniciteter. Respondenterna pekar på strutsbonden och menar att 

Skellefteå Kraft tar socialt ansvar för egenföretagare och att få lantbruket att går runt och att 

det är för alla. De menar även att då Skellefteå Kraft har valt att ha med privatpersoner som 

får vara del av processen och visa händelser i livet istället för att bara visa organisationen. 

Intervjuperson 4 säger: 

Jag tänker på vilka som representerades, det var inte några pensionärer eller 

barnfamiljer som man tänker kanske är normen som tänker på el. 

Hen menar att det visar på att många representeras och att Skellefteå Kraft inte endast 

fokuserar på normen vilket i detta fall hade kunnat vara pensionärer eller barnfamiljer. 

Respondenterna gör även en tydlig hegemonisk tolkning när de överensstämmer med den 

gynnande tolkningen om att företaget kommunicerar representation i form av mångfald. På 

liknande sätt som en gynnande tolkning, i den semiotiska bildanalysen, argumenterar 

respondenterna för att representativitet visar på att företaget tar socialt ansvar.  

 

Och, som vi var inne på, att visa mångfald. Att det här är Sverige, det finns olika 

personer med olika intressen och alltså det är väl mer det som de trycker på om 

någonting 

 

Intervjuperson 6 

 

Respondenterna anser att företaget har ett brett perspektiv när det kommer till mångfald 

eftersom olika etniciteter representeras och även olika typer av personligheter, livsstilar och 

intressen. Med olika intressen fokuserar respondenterna på de olika aktiviteter som 

genomförs i filmerna. De lägger mest fokus vid att filmerna innehåller dans, träning och 
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småföretagande medan en gynnande tolkning är att filmerna kommunicerar socialt ansvar i 

form av gemenskap, vilket visas framförallt i filmen där träningsformen Kangoo Jumps 

utövas. Det här budskapet antas med oppositionell avkodning av respondenterna. De anser att 

filmen är svår att sätta i ett sammanhang som kan kopplas till företaget och produktionen av 

el. Ingen av respondenterna tar upp begreppet gemenskap som ett sätt att visa socialt ansvar. 

Det kan därmed ses som ett budskap som inte avkodas hegemoniskt av respondetgrupperna, 

vilket är problematiskt om det är något som företaget vill kommunicera. 

 

6.3.1.2 Miljömässigt ansvar och hållbarhetskommunikation 
Flera av respondenterna antar en hegemonisk avkodning och det ges många exempel på hur 

filmerna kommunicerar miljömässigt ansvar som överensstämmer med den gynnande 

tolkningen om att företaget kommunicerar att elen är hållbart producerad. Gemensamma 

exempel hos alla respondenter är att filmerna spelats in utomhus, att strutsfarmen kan kopplas 

till ekolokalt samt att det inte visas någon energi som är skadlig för miljön. Inga maskiner 

eller fordon visas och ingenting sker som involverar elektronik.  

Några personer antar en förhandlande avkodning. De anser att filmerna kommunicerar olika 

miljöbudskap men inte renhet som de själva tydligt kopplar till förmedling av miljöansvar i 

reklam.  

Då hade jag hellre sett ett vattenfall, att det rinner vatten och att vi tar vara på och 

får energi..  

         

Intervjuperson 12  

 

Det här citatet är också ett exempel som visar att respondenterna hade svårt att koppla 

budskapet till den el vi får hem och använder i hemmet. Det här stämmer överens med den 

myt som kunde finnas i den semiotiska bildanalysen. Företaget vill visa på att 

energiframställningen är naturlig och inte skadar miljön samtidigt som utvinningsprocessen 

ligger dold bakom budskapet. De visar inte hur elen som vi använder i hemmet faktiskt 

produceras och vilken effekt den har på miljön. Intervjuperson 11 tar upp att den naturliga 

energi som skapas av människorna i filmerna symboliserar hur företaget tillverkar kraft och 

att det görs på ett rent sätt. En annan gynnande tolkning är att företaget kopplar miljömässigt 

ansvar till fysisk hälsa och hälsosam natur. Det här är en personlig fördel som används som 
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grön kommunikationsstrategi. Majoriteten av respondenterna antar en förhandlande 

avkodning till detta. De tar inte fasta på den fysiska hälsan som kommuniceras, men anser att 

de fina miljöerna som visas kan kopplas till något hållbart och att företaget på sådant sätt 

kommunicerar ansvar för miljön. Respondenterna nämner vid upprepade tillfällen att alla 

personer genererar energi och tar då fasta på de olika aktiviteter som utförs, vilka de 

beskriver som udda. 

 

Det skapas mycket diskussion, i alla grupper, kring budskapet: inte en vanlig eljätte. Vilket är 

intressant eftersom Skellefteå Kraft själva menar att de var osäkra på definitionen av det 

budskapet. De flesta antar en hegemonisk avkodning och tolkar budskapet som att företaget 

inte vill framstå som ett vanligt, stort och smutsigt bolag utan är mer eget och tar hand om 

sina kunder och miljön: 

Lite mindre, lite annorlunda men har mycket energi 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 2 jämför budskapet med David och Goliat-berättelsen och uttrycker sig: 

Det lilla företag som verkligen tar ansvar.. 

..Inte en vanlig eljätte men lite mer inlindat i bomull.. 

Fler personer gör liknande kopplingar och ser budskapet som ödmjukt. Därmed ser 

majoriteten ordet eljätte som något negativt laddat kopplat till miljö med argument som att de 

flesta vill ha något lokalt som inte kommer från något av de största företagen. Framförallt om 

man bor i Skellefteå kan man se det som lokalproducerat. Det här ifrågasätter intervjuperson 

6 som ser det som positivt att vara en eljätte. Personen menar att en eljätte är ett bolag som är 

stort på marknaden vilket är ett tecken på att man gör någonting bra. Hen nämner också att 

Skellefteå Kraft inte är så lokala eftersom reklamen sprids över hela Sverige. 

 

6.3.2 Hållbarhetssidan 
 

I linje med Jenny Dawkins forskning visar intervjuerna att respondenterna upplever 

företagets kommunikation om ansvar som tillförlitlig. De upplever sidan som vardaglig och 

verklighetstrogen och därmed relaterbar. Dawkins (2004) kom fram till att allmänheten 
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tenderar att lita på företags information om ansvar men att de samtidigt inte aktivt söker upp 

informationen själva. Flera av respondenterna anser att de inte skulle klicka vidare på 

hemsidan för att läsa vidare om Skellefteå Krafts CSR-arbete. Samtidigt som större delen av 

intervjupersonerna anser att de behöver mer information än den som finns på kampanjsidan 

för att avgöra om företaget arbetar med CSR och hållbarhet, skulle ändå inte välja att läsa 

vidare. Två personer uppger däremot att informationen var tillräcklig. Intervjuperson 12 

reagerade på hur mycket teknik vi använder oss av i vardagen utan att vi tänker på det. Hen 

gjorde en hegemonisk avkodning när hen beskrev att sidan visar på att vi är väldigt beroende 

av el. 

 

När det kommer till tillförlitlighet till hemsidans budskap enades två grupper om att sidan ser 

professionell ut och därför kan det antas att företaget går att lita på. En annan grupp resonerar 

förhandlande då personerna anser att företagets bild av sin egen organisation inte behöver 

stämma helt överens med verkligheten. 

Jag tänker bara att det liksom är väldigt enkelt att måla upp en positiv bild av sin 

egen liksom organisation. 

Intervjuperson 9 

Den här kommentaren kan ses som utmärkande för en student som studerar medie- och 

kommunikationsvetenskap och har kunskaper om CSR som begrepp och ett mer kritiskt 

förhållningssätt än gemene man. Det här visar på att avkodning är beroende av social 

bakgrund. När det kommer till ansvar för miljön tenderar konsumenter att förhålla sig 

skeptiska till företags uttalanden om sitt miljöengagemang. Detta är en av följderna av 

fenomenet greenwashing (Olausson 2009:84). Lischinsky & Egan (2014) har i sina studier 

kommit fram till att ansvar i många fall kommuniceras främst i marknadsföringssyfte. Den 

här tolkningen kan även kopplas till det Francisca Farache och Keith J. Perks skriver i sin 

studie CSR advertisements: a legitimacy tool? från 2010, att företag ofta strategiskt väljer att 

avleda sina konsumenter från problem genom att fokusera på det positiva CSR-arbetet. Detta 

för att ta fokus från vad de inte gör åt de problem som företagets arbete orsakar på 

exempelvis miljön. Farache och Perks (2010) menar också att eftersom CSR är ett frivilligt 

arbete för företag är det även företaget som bestämmer vilka aktiviteter de ska utföra och 

kommunicera. Reklam och kommunikation blir en spegelbild som representerar den 
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omgivande världen och att CSR-reklamen används som egennytta och bidrar att företaget 

gynnas av det CSR-arbete naturligt ger till ett företag. 

 

6.3.2.1 Socialt ansvar 
Alla intervjupersoner är överens om att sidan kommunicerar socialt ansvar. De har tagit fasta 

på några specifika punkter som även har varit den gynnande tolkningen. En är att vi får följa 

en familj i deras vardag och att intervjupersonerna menar att detta visar att Skellefteå Kraft 

visar socialt ansvar för människan i vardagen. En annan punkt de tar upp är att Skellefteå 

Kraft visar att de sponsrar en idrottsklubb ekonomiskt. Detta går att koppla till Carrolls 

synsätt då det kommer till CSR. Han menar att när det kommer till den sociala aspekten inom 

CSR ska företagen gå längre än vad lagen säger att de måste göra. Ett exempel på det är att 

engagera sig inom välgörenhet. Detta eftersom det inte är något som förväntas av företaget 

(Carroll 1991:40-43). Även Grankvist (2012) menar att välgörenhet är ett sätt för företag att 

visa socialt ansvar. Ingen av respondenterna ställde sig kritiskt till kommunikationen av 

socialt ansvar. 

En av grupperna tog även fasta på att Skellefteå Kraft inkluderar arbetsmiljö i sin 

kommunikation av socialt ansvar. De pekar främst på den sekvens som visar en kvinna på sin 

arbetsplats där hon sitter på ett kontor som upplevs stillsamt och kvinnan ser glad ut. De 

nämner också att familjen får livet att gå ihop tack vare de goda villkor på arbetet som sidan 

kommunicerar, intervjuperson 11 säger:  

Men hon kändes ju, eller båda dom föräldrarna, kändes ju som hard working parents. 

Men de fick familjelivet att gå ihop på grund av goda villkor på arbetet.. 

Detta går i linje med Grankvist (2012) som menar att det är viktigt att fokusera på de 

anställdas arbetsmiljö och välmående på arbetet (Grankvist 2012:96). Alla grupper tar även 

upp att familjen har tid över till annat än arbete och att de får uppfattningen om att det 

företaget vill kommunicera är att Skellefteå Kraft sköter elen så familjen inte behöver tänka 

på det. På samma sätt som i avkodningen av filmerna antar majoriteten av respondenterna en 

hegemonisk avkodning när de uppger att de genast får intrycket att företaget kommunicerar 

mångfald och blandade etniciteter, vilket också det visar på socialt ansvar genom 

representativitet. 
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6.3.2.2 Miljömässigt ansvar och hållbarhetskommunikation 
Vid frågan om kommunikation av miljöansvar gjordes till största del en förhandlande 

tolkning. Företaget kommunicerar miljöbudskap såsom bevarande av skog och natur som 

sedan genereras i någon form av energi. Men respondenterna ser samtidigt inte någon tydlig 

koppling till den energi vi får hem till hushållet. Det här går i linje med den myt som kunde 

hittas i den semiotiska bildanalysen av reklamfilmerna där inga överdrivna miljöbudskap 

kunde finnas. Energin som visas är den personerna själva framkallar vilket blir en myt om att 

den energi som erbjuds är helt naturlig energi. Utvinningsprocessen kommuniceras inte utan 

den ligger dold bakom budskapet att energin bara finns där.  

 

Det gjordes en hegemonisk tolkning då intervjuperson 7 fokuserade på mannen som lagar 

mat i köket och texten som säger att han kan laga mat med gott samvete eftersom sidan gör 

att man också undermedvetet tänker på miljö. Majoriteten nämner att de får känslan av att 

elen är miljövänlig och förnybar till skillnad från till exempel kärnkraft, vilket är en 

hegemonisk tolkning eftersom den semiotiska bildanalysen visar att sidan upprepade gånger 

kommunicerar att elen kommer från förnybara källor, vilket kan kopplas till miljövänlig el.  

En annan hegemonisk tolkning var att intervjuperson 10 tog fasta på att familjen åker buss 

och lokaltrafik: 

För jag tänkte också, de åker ju buss. Jag tänker, det är väl lämpligt för en 

tvåbarnsfamilj att åka bil egentligen.  

Hen nämner att det som barnfamilj är enklare att välja att ta bilen till jobb eller skola men att 

familjen på kampanjsidan ändå väljer att färdas i lokaltrafiken. Detta kopplar hen till att 

Skellefteå Kraft kommunicerar ansvar för miljön då lokaltrafik är mer miljövänligt än bil, 

vilket möjligtvis skulle anses vara ett mer naturligt val för en familj. 

Det är endast en av intervjupersonerna, intervjuperson 6, som gör en oppositionell tolkning 

och anser inte att de förmedlade ansvar för miljön genom kampanjsida. 
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7. Slutdiskussion 
Efter analysarbetet av materialet har, till att börja med, slutsatser kunnat dras kring 

frågeställningen som syftade till att undersöka på vilka sätt Skellefteå kraft kommunicerar 

socialt- och miljömässigt ansvar genom sina reklamfilmer. Vid kommunikation av socialt 

ansvar i reklamfilmerna ligger störst fokus vid att kommunicera gemenskap och 

representativitet. När det kommer till miljömässigt ansvar ligger fokus dels på hälsosam 

natur, men också den fysiska hälsan hos människor. Den energi som speglas i filmerna skapas 

naturligt av människornas rörelser, vilket kan kopplas till hållbart producerad el. 

 

När det kommer till på vilka sätt Skellefteå Kraft kommunicerar socialt- och miljömässigt 

ansvar i en av företagets hållbarhetssidor kunde vi se att, precis som i reklamfilmerna, visas 

representativitet i form av mångfald. På hållbarhetssidan kommunicerar företaget även socialt 

ansvar i form av ekonomisk- och social stabilitet, arbete för god arbetsmiljö och genom att 

visa på det faktum att företaget ger ekonomiskt bidrag. Frisk natur och hållbart producerad el 

speglas genom större delen av kampanjsidan.  

 

På frågeställningen kring hur Skellefteå Kraft framställer sin egen verksamhet i relation till 

hållbar utveckling visade analysen att företaget använder många olika miljöargument men 

visar inte hur utvinningsprocessens faktiska påverkan på miljön. Skellefteå Kraft framställer 

elproduktionen som att den inte har någon negativ effekt på natur och miljö. 

 

De tre grupperna med respondenter förhöll sig till största del hegemoniskt till gynnande 

tolkning då de avkodade Skellefteå Krafts CSR- och hållbarhetskommunikation. Vad vi har 

kunnat se är att de i första hand fokuserat på bildtexterna och mindre på själva bilderna. 

Respondenterna kunde huvudsakligen urskilja kommunikationen av det sociala ansvaret. 

Detta kan bero på att båda kampanjerna fokuserar mycket på människan och olika livsstilar. 

Vid avkodning av miljöbudskapet pendlar respondenterna mycket mellan olika tolkningar. 

Majoriteten anser att ansvar för miljön kommuniceras men att budskapet inte är helt 

tillförlitligt. 

 

Då det kommer till kommunikation av CSR kan respondenterna till största del urskilja 

kommunikationen av det sociala ansvaret. Beskrivande ord som återkom under intervjuerna 

var bland andra nära, lokalt, energi och glatt. Nära verkligheten och nära i form av 
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lokalproducerat. Energi och glädje har till stor del med hälsa och livsstil att göra. Det här är 

aspekter som tydligt kan kopplas till det sociala ansvaret. En intressant aspekt är att företaget 

till stor del kommunicerar känsla och samhörighet istället för att t ex argumentera för att de är 

billiga eller prisvärda. Företaget kommunicerar socialt ansvar med bilder som visar 

mångkulturellt ansvar och ekonomiska investeringar, vilket är den enda ekonomiska aspekt 

som finns. Anmärkningsvärt är att pris inte kommuniceras i t ex reklamfilmerna. Filmerna är 

riktade mot kunder i syfte att kommunicera att elen från Skellefteå Kraft ska fungera, vara 

hållbart producerad och prisvärd. Kunderna ska inte behöva fundera på el utan istället få tid 

över till det som ger dem energi. Det vi kan se efter analysarbetet är att en stor del av vad 

Skellefteå Kraft vill kommunicera har tolkats hegemoniskt av respondenterna. Det har även 

uppstått en del förhandling där delar av budskapet har ifrågasatts, framförallt om det 

miljömässiga ansvaret. 

 

Representativitet i form av mångfald, personligheter och intressen tar stor plats i Skellefteå 

Krafts externa kommunikation. Vi kan dra slutsatsen att representativitet är en viktig del i 

företagets sociala ansvar och även en viktig aspekt för intervjupersonerna eftersom det var 

något som alla grupper tog fasta på. Inom den semiotiska bildanalysen kunde socialt ansvar i 

form av representativitet av olika etniciteter ses både i reklamfilmerna och på 

hållbarhetssidan. I intervjuerna har respondenterna kunnat peka ut faktorer som att Skellefteå 

Kraft inte endast fokuserar på normativa målgrupper, som enligt dem skulle vara pensionärer 

och barnfamiljer. Genom detta kan en slutsats dras att Skellefteå Kraft lyckas tala till många 

olika målgrupper genom sin externa kommunikation och får olika personer att känna sig 

representerade genom sin kommunikation av socialt ansvar. Intervjupersonerna hävdar dock 

att de hade behövt mer information för att avgöra i vilken utsträckning Skellefteå Kraft 

arbetar med CSR, samtidigt som de inte känner sig manade att läsa vidare på egen hand. 

Detta går emot det teoretiker säger kring att konsumenter i större utsträckning börjat 

ifrågasätta företags ansvarstagande och kräver mer information kring företags CSR-arbete. 

Möjligtvis kan det vara just det faktum att respondenterna är studenter, där merparten är unga 

vuxna och nyligen utflyttade från barndomshemmet, som gör att de inte söker sig till mer 

information gällande elleverantörer. Studenter är inte en primär målgrupp för Skellefteå Kraft 

och det är därmed intressant att undersöka hur studenter mottar Skellefteå Krafts externa 

kommunikation och möjligen finna utvecklingspotential som företaget kan använda i 

framtida kommunikativa strategier. Den reklam som riktas mot andra primära målgrupper 
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visar sig göra ett intryck på studenter som formulerar olika resonemang kring socialt- och 

miljömässigt ansvarstagande. 

Något som enbart kom fram i den semiotiska bildanalysen var den aspekten att kampanjerna 

är informerande men även säljande reklam. En av huvudpunkterna som undersökningen har 

kommit fram till är att naturlig energi kommuniceras genomgående. Här kan en fundera om 

Skellefteå Kraft valt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete eftersom det är en viktigt fråga 

för företaget eller om det är för att det fungerar som ett säljknep. Samtidigt behöver inte det 

vara något negativt att företaget drar vinning för sitt hållbarhetsarbete så länge de faktiskt 

arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan på vår planet. Publiken får inte vid något 

tillfälle ta del av processen där energin utvinns. Hade Skellefteå Kraft på ett tydligare sätt 

demonstrerat sin utvinningsprocess hade det kunnat öka förtroende och visat på mer 

handfasta miljöargument. Det här skulle också visa på att företaget inte har någonting att 

dölja när det kommer till hållbarhetsarbetet. Det här är också något som en av respondenterna 

tar upp vid intervjutillfället när hen förklarar att det är lätt att måla upp en positiv bild av sin 

egna organisation som nödvändigtvis inte behöver vara hela sanningen. Det här kan bidra till 

en skepticism hos mottagarna som kan ställa sig frågande till hur pass hållbara produkterna 

som erbjuds är i verkligheten. Respondenterna tar även upp att de har svårt att koppla 

budskapet av naturlig energi till den el vi får hem vilket återigen lämnar luckor i hur elen 

faktiskt produceras och kommer till människors hushåll. Här kan vi dra slutsatsen att den 

externa kommunikationen i form av reklamfilmerna och hållbarhetssidan ensamt inte visar 

företagets CSR- och hållbarhetsarbete men att sidan samtidigt länkar vidare till rapporter som 

innehåller mer relevant fakta.  

 

Eftersom budskapet kommer från företaget självt läggs ingen information fram som är 

negativ om företaget, vilket är naturligt eftersom det handlar om reklam. Det här kan också 

kopplas till den konflikt som skapas mellan ekonomiska frågor och miljömässigt ansvar då 

ekonomiskt tillväxt ofta sker på bekostnad av naturresurser och många ser den här konflikten 

som den primära grunden till de miljöproblem som existerar idag. Intervjupersonerna tar upp 

att Skellefteå Kraft på ett än mer tydligare sätt skulle kunna visa på vilket sätt företaget 

arbetar för att inte påverka naturens resurser negativt. Den semiotiska bildanalysen visar att 

många miljöargument används i Skellefteå Krafts hållbarhetskommunikation samtidigt som 

de till väldigt liten del kommunicerar den faktiska påverkan de idag har på naturen. Något 

som också skapade skepsis bland respondenterna var valet av vissa karaktärer till 
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reklamfilmerna, exempelvis strutsbonden, vilket medförde känsla av ifrågasättande. Detta 

gjorde att de hade svårt att koppla reklamfilmerna till företaget och vad företaget gör. Trots 

att företag med fördel kan använda sig av utstickande kampanjer kan en ifrågasätta om det 

blir gynnande för företaget om mottagarna då ställer sig skeptiska till budskapet. Samtidigt 

bidrog reklamfilmen som utspelar sig på en strutsfarm har till hegemonisk tolkning gällande 

miljö och ansvar för småföretagare. Här kunde vi se en pendling mellan olika tolkningar och 

åsikter. Möjligtvis kan en dra slutsatsen att det handlar om att strutsfarmar är sällsynta och 

därför får respondenterna det svårt att sätta in det i ett sammanhang som ligger nära 

verkligheten. 

 

Något som framkom som intressant och förvånande var den återkommande diskussionen hos 

grupperna angående uttrycket “inte en vanlig eljätte”. Intressant eftersom den semiotiska 

bildanalysen inte lagt något större fokus på uttrycket medan samtliga grupper tog upp det för 

diskussion. Det här är förvånande eftersom intervjuguiden inte innehåller någon fråga om det 

specifika uttrycket. Det här visar på att begreppet eljätte var något av det som fastnade i 

minnet hos respondenterna. 

De ifrågasatte vad det innebär att vara en eljätte och de flesta enades kring att det är något 

negativt att vara en eljätte. Efter diskussion kom respondenterna fram till att Skellefteå Kraft 

möjligtvis vill kommunicera att elen som produceras är lokal och miljövänlig. Detta är även 

associationer som den semiotiska bildanalysen kom fram till då begreppet analyserades. 

Skellefteå Kraft har däremot haft svårt att definiera vad de menar med “inte en eljätte”. Det 

här är något som kan ha lett till att det var svårtolkat för respondenterna. Att majoriteten av 

respondenterna studerar medie- och kommunikationsvetenskap och därmed är bekanta med 

innebörden av begreppet CSR antas inte haft någon större påverkan på resultatet. De 

studenter som läser annan studieinriktning resonerade, i stora drag, på liknande sätt som 

övriga respondenter. Intervjuerna har frambringat ett rikt material, vilket kan ha att göra med 

att studenterna, till stor del, har arbetat med dessa frågor tidigare under sin studietid. 

 

Studien genomfördes på uppdrag av företaget Skellefteå Kraft och kan fungera som ett 

underlag inför framtida marknadsstrategier riktade mot studenter och unga vuxna. Uppdraget 

har präglat uppsatsen utformning samtidigt som vi, inom studien, har kunnat tränga djupare i 

ett kommunikationsvetenskapligt område som inkluderar teori inom CSR-kommunikation, 

grön varumärkesstrategi och hållbar utveckling, semiotik samt teori inom receptionsstudier. 
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8. Vidare forskning 
Ett första förslag till vidare forskning är att genomföra en jämförande kvalitativ studie för att 

skapa förståelse för hur två olika målgrupper tolkar budskapet. Att jämföra två olika 

demografiska målgrupper för att hitta likheter, skillnader och på så sätt strategier för 

kommunikativa insatser. Ett annat förslag är att göra en jämförande analys med ett 

konkurrerande företag som också uttalat arbetar med CSR och hållbar utveckling. Detta för 

att även här kunna se på likheter och skillnader i företagens externa kommunikation. 

Intressant vore också att undersöka företagets interna kommunikation samt hur interna 

intressenter som ledning och anställda upplevelse av CSR hos ett företag som utåt säger sig 

jobba med CSR. Detta för att se hur kommunikationen ser ut inom företaget då det är en så 

viktig del av det externa.  
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Älskar du energi men vill slippa tänka på el? African headbang -   

https://www.youtube.com/watch?v=zU0VfiUWUOE&index=4&list=PLFInA4c-

2mexiW6Ij4O31TQ-sA8fN8m-2 (Hämtad 24/1-17) 

Älskar du energi men vill slippa tänka på el? Kangoo jumos -  

https://www.youtube.com/watch?v=QzKVBNYnYK4 (Hämtad 24/1-17) 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Allmänna frågor: 
 

• Känner ni till Skellefteå Kraft? 

Bakgrund och beskrivning av företaget Skellefteå Kraft: Skellefteå Kraft grundades 1906 då arbetet 

kring vattenkraftverket i Finnfors sattes i verket. Idag har Skellefteå Kraft både vind- och 

vattenkraftstationer, elnät, fjärrvärme, bredband och laddstationer för elbilar. De har i nuläget 641 

årsanställda och omsatte under 2015 3,5 miljarder kronor.  

 

• Känner ni till begreppet CSR och hållbarhetskommunikation?  

Förklaring av begreppet CSR: CSR, innebär företagens ansvar mot samhället. CSR är indelat i tre 

olika områden: ekonomisk, miljömässigt och socialt ansvarstagande.  

- Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att samtidigt som företaget tjänar så 

mycket som möjligt så ska det ta ansvar inför aktieägare så att dom känner att det 

är en bra investering.  

- Miljömässigt ansvarstagande syftar till att ett företag ska driva sin verksamhet på 

ett miljömässigt sätt så att det i långa loppet inte har någon negativ påverkning på 

miljön.  

- Socialt ansvarstagande syftar till att verksamheten tar hänsyn till andra 

medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda på företaget, 

jobbar hos leverantörer, är affärspartners eller kunder till företaget.  

 

Frågor om hållbarhetssidan: 
 

• Vad är ert första intryck av sidorna? 

• Var det något speciellt ni fastnade vid/ reagerade på?   

• Förmedlar de här sidorna: 

1. Ekonomisk ansvar? På vilket sätt?  

2. Ansvar för miljön? På vilket sätt? 

3. Socialt ansvar? På vilket sätt?  
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• Upplevs sidorna tillförlitliga? Varför/ varför inte? 

• Upplever du att du får tillräcklig med information för att avgöra om företaget arbetar med 

CSR och hållbarhet? På vilket sätt? 

 

Frågor om reklamfilmerna: 

• Vad är ert första intryck av filmerna? 

• Var det något speciellt ni fastnade vid/ reagerade på?   

• Förmedlar de här filmerna: 

1. Ekonomisk ansvar? På vilket sätt?  

2. Ansvar för miljön? På vilket sätt?  

3. Socialt ansvar? På vilket sätt? 

 

• Upplevs filmerna tillförlitliga? Varför / varför inte?  

• Hur upplevs företagets relation till miljö? 
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Bilaga 2 – Denotation/Konnotation 
 

Reklamfilmerna 
 

Denotation 

Tio sekunder in i filmerna kommer en vit text fram, mitt i bilden, som säger Älskar du 

energi? Den vita texten ersätts med orden Men vill slippa tänka på el och visas upp mot en 

lila bakgrund. Den texten ersätts i sin tur av orden Välj rätt elbolag. I slutet av filmen ser vi 

Skellefteå Krafts logga mot en lila bakgrund, några blixtar upp i högra hörnet och en 

pratbubbla där det står Inte en eljätte. Skellefteå Krafts logga syns nere i högra hörnet under 

hela filmen. Genom hela filmen får vi höra en låt som heter Thé a lá menthe av La Caution. 

Låten är instrumental och spelar i ett högt tempo.  

 

Konnotation 

Skellefteå Krafts logga som finns med genomgående i filmerna och som dyker upp i ett större 

format blir en symbol för företaget. Lilafärgen är Skellefteå Krafts färg. Den ger känslan av 

energi och kraft. Färgen lila betyder rikedom och lojalitet då kungligheter ofta bar kläder i 

den färgen. Lila kan även associeras med egenskaper som ambitiös, kreativ, intelligent och 

ledare (www.foretagarna.se). Budskapet älskar du energi men vill slippa tänka på el ger 

intrycket av att det är enkelt för kunden och inte speciellt tidskrävande att använda Skellefteå 

Kraft som elleverantör. Välj rätt elbolag väcker tankarna till att Skellefteå kraft är ett 

självklart och enkelt val. Inte en eljätte kan associeras med miljöansvar, nära och personligt. 

Låten har ett högt tempo och upplevs därmed som fart- och energifylld. Den är instrumental 

med elektroniska inslag och annorlunda instrument. Detta gör att den väcker intresse och som 

publik hajar man till.  

 

 

Reklamfilm 1 – För dig som älskar energi men vill slippa tänka på el 
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Denotation: I filmen ser vi en man i cowboyhatt och färgglad, mönstrad skjorta. Mannen 

öppnar dörrarna till en ladugård och strutsar springer ut. Strutsarna springer runt på en 

gräsplätt, mannen börjar dansa. I bakgrunden kan vi se ett stängsel och fler ladugårdar. Vi får 

se strutsarna spring bort från kameran, ut på de gröna fälten.  

 

Konnotation:  

Att filmen spelas in på en strutsfarm kan associeras till begreppen närproducerat och 

miljövänligt. En grupp strutsar och ladugårdar relateras till en farm på landen och är också ett 

index(/tecken?) för självhushåll. Det gröna gräset visar på en hälsosam natur. Att strutsarna 

springer kan kopplas till frihet och naturlig energi. Tittaren kan anta att strutsarna lever ett 

värdigt liv i en orörd och ren natur. Mannens dans och färgglada klädsel kan kodas till (/är 

symbol för?) känslan av genuin glädje.  

 

 

Reklamfilm 2 - För dig som älskar energi men vill slippa tänka på el? African 

headbang 
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Denotation: Vi får se en afroamerikansk kvinna i röd klädsel. I bakgrunden ser vi fyra 

personer varav en sitter vid en keyboard. De befinner sig i ett mörk rum med tavlor och 

ljusslingor på väggarna. Tavlorna visar vitklädda människor med mörk hy. Kvinnan i röd 

klädsel slänger med huvudet. Två av personerna i bakgrunden dansar och sjunger.  

 

Konnotation:  

Kvinnan har mörk hy och mörkt hår, vilket kan associeras med den bild som media till stor 

del ger av människor med afrikanskt ursprung. I denna bild kan urskiljas den kultur som 

innebär högljudda fester med mycket dans, glädje, energifyllt och bekymmerslöst. Även 

klädseln på personerna i bakgrunden samt tavlorna på väggen kan associeras till och blir 

symbol för den afrikanska kulturen. Lokalen de befinner sig i ser ut som en festlokal och man 

får känslan av att det är kväll eftersom det är mörkt i lokalen. Den röda klädseln som kvinnan 

har på sig blir en symbol för att hon är kraftfull och stark. Kvinnan slänger med huvudet i en 

headbang vilket upplevs fritt och energifyllt. Musikinstrument, dans och flera personer på en 

scen blir ett index för uppträdande, möjligen på en fest. 

 

 

Reklamfilm 3 - För dig som älskar energi men vill slippa tänka på el? Kangoo 

jumps 
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Denotation: Vi ser fem personer, varav fyra är kvinnor och en man, iklädda färgglada 

träningskläder. De utför en träningsform som kallas Kangoo jumps vilket innebär att 

personerna har på sig skor med en trampolinfunktion. Träningen genomförs på asfalt. I 

bakgrunden finns gröna träd och en byggnad med lägenheter. 

 

Konnotation:  

De färgstarka kläderna som personerna har på sig kan associerar med en entusiastisk känsla. 

Att deltagarna ler blir ett index till glädje och välmående. Träning blir index till hälsa. 

Träningsformen Kangoo jumps kan associeras med känslan roligt, fartfyllt, energirikt, 

annorlunda och enkelt. Enkelt för att det enda som behövs är att ta på sig trampolinskorna. 

Det kan även upplevas som att deltagarna är grannar eftersom de möts utanför en 

lägenhetsbyggnad, detta associeras även det med känslan enkelt. Naturen runt omkring dem 

ser frisk och grön ut vilket ger känslan av en hälsosam natur och en härlig omgivning.  
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Hållbarhetssidan 
 

Exempel 1 

 
Denotation:  

Två vuxna och två barn sitter vid ett matbord i ett kök. Bordet är uppdukat med glas, tallrikar 

och smörgåspålägg. Personerna har på sig färgglada kläder. Den vuxna kvinnan ler och 

barnet i mitten ler och har mat runt munnen. Ett av barnen räcker en tomat till den vuxna 

mannen. Mannen har skägg och har tatueringar på armarna. 

 

Konnotation: 

Det ser ut som en familj som äter frukost tillsammans. Köket ser nyrenoverat ut och de äter 

frukost ur märkesskålar, detta kan associeras och till bli index för ekonomisk stabilitet. 

Utifrån de färgglada kläderna som ser ut vara vardagskläder så kan vi anta att de ska till 

skolan eller jobbet. Eftersom de interagerar med varandra och kvinnan och ett av barnet ler så 

kan vi tänka oss att det är trevlig och familjär stämning kring bordet. Mannens tatueringar 

och kraftiga skägg ger intryck av att han följer trender.  
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Exempel 2 

 
Denotation: 

En vuxen man skjutsar på ett barn som sitter på en bob-kälke. Barnet har hjälm på sig. 

Mannen och barnet ler. Det är ljust ute och ligger snö på marken. I bakgrunden ser vi gröna 

träd och en person som sitter vid en grillring. Rök stiger från grillplatsen. 

 

Konnotation:  

Vi kan anta att mannen är pappa till barnet och även att det är en helgdag eftersom de är ute 

på ljusa dagen. Hjälmen tyder på att pappan bryr sig om barnets säkerhet. Eftersom de ler kan 

vi anta att de har roligt och trivs tillsammans. Det ligger snö på marken vilket blir en symbol 

för vinter och kläderna tyder på att det är kallt ute. Röken som kommer från grillplatsen kan 

associeras med mat till exempel grillad korv.  
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Exempel 3 

 
Denotation: 

Ett barn sparkar mot ett annat barn. De två barnen har vita dräkter på sig med ett rött band 

runt magen. Rummet är ljust med färgerna grå och vit. På väggen finns Skellefteå Krafts 

logga i svart. I bakgrunden syns en man som håller i något. 

 

Konnotation: 

Barnen ser ut att utöva en kampsport som te x taekwondo eller karate. Både träningsformen 

och rummet kan associeras till en träningslokal. Träningslokalen har vita väggar och en matta 

utan synliga skador vilket tyder på att lokalen är nybyggd eller nyrenoverad. Lokalen kan 

antas tillhöra, eller vara sponsrad av, Skellefteå Kraft eftersom företagets logga syns på 

väggen i bakgrunden. Loggan blir symbol för företaget. Mannen i bakgrunden kan antas vara 

pappa till båda eller ett av barnen. Att pappan är och tittar på talar för en bra familjerelation.  


