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Abstract	
Title: To create environment awarness 

The aim of this study was to examine how UMEVA, a company responsible for taking care of 

the waste in Umeå municipalty, are communicating with their costumers and what their main 

message with their communication is. I wanted to analyse how UMEVA´s goals regarding 

sustainable development and other environmental issues are reflected in their communication 

towards their costumers and how they are trying to create an environment awarness with their 

costumers. 

 

The theories used in this essay are substantially based or developed from strucuralism. To 

find discourses in the material I used the theories of Saussure and Barthes regarding semiotics 

to discribe words, signs and pictures. To further discover discourses in the communication I 

have applied Foucaults, Mouffe and Laclau´s theories to see how words collaborate to create 

a meaning. To investigate how UMEVA are directing their communication I have used Stuart 

Halls theories regarding encoding and decoding. 

 

To find discourses I analysed the language and pictures that are used in the material using 

rethoric and discourse analysis, together with semiotic analysis. The material analysed are 

folders and a calender regarding recycling and re-using that are ment for UMEVA´s 

costumers. I also analysed the information on UMEVA´s website conserning their goals and 

policy´s concerning the environment. 

 

The results from the analyses show that the presence of the environment discourse is constant 

through the material. UMEVA are not clear regarding how to achieve their environmental 

goals, they are however constant throughout the material that their intent is to make the 

costumers recycle and be more aware of the environment. To convince the costumers 

UMEVA are directing the information towards the costumers using different kinds of 

techniques, first of all by using the word ”you” constantly. Another persuation technique is 

that they are aiming for the costumers conscience, the ability to make a difference for the 

future, and last but not least, the economic aspect with the opportunity to save money. The 

question that remains is if this kind of communication is effective on those not already aware 

of their impact on the environment. 
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1.	Inledning	
Idag är miljö ett ämne som får stor plats i olika medier och då även genom olika 

infallsvinklar. Globalt sker miljörelaterade katastrofer nästintill dagligen och lokalt kan vi läsa 

allt från tips för återbruk av vardagliga ting till hur du får bensinen i bilen att räcka längre. Vi 

ser hur människor i social medier visar upp sina loppisfynd tillsammans med den nya 

ljuslyktan gjord av gamla glasflaskor. 

 

Ett sätt vi alla kan bidra till att försöka göra vår värld mer hållbar och bestående är genom att 

återvinna vårt avfall. Ansvaret för vem som ska ta hand om avfallet fördelas på hushåll, 

kommuner, producenter och verksamheter, vilket kan göra det förvirrande för den enskilde 

personen att veta vad hen ska göra med sitt avfall (Avfall Sverige, 2015:4). Vad finns det för 

skäl att sortera ut glas, pappersförpackningar, metall och plast och ta med detta till en 

återvinningscentral? Hur nås vi av den kommunikationen och varför ska vi som vanliga 

konsumenter ta till oss argumenten? De senaste tio åren har återvinningen i Sverige ökat, 

samtidigt som avfall som går till deponi har minskat kraftigt (Avfall Sverige, 2015:4). Så på 

något sätt kan det tänkas att ett budskap nått fram till konsumenter, att de har blivit mer 

miljömedvetna. Vi nås av information att vi ska återvinna, men hur ser budskapet och 

argumenten för detta ut? Hur kommuniceras ett miljöbudskap till den vanlige konsumenten 

och på vilka sätt sker försök till övertygelse? 

1.1.	Syfte	och	frågeställningar	
Denna studie syftar till att undersöka hur UMEVAs1 mål avseende miljöfrågor reflekteras i 

deras kommunikation till sina kunder. Följande frågeställningar kommer jag arbeta utifrån: 

 

• Vilka är UMEVAs huvudbudskap till sina kunder i text och bild? 

• Vilka medel använder UMEVA för att skapa ett miljöengagemang hos sina 

kunder? 

• Hur överensstämmer innehållet i UMEVAs miljöpolicy och miljömålsättningar 

med innehållet i den externa kommunikationen? 

																																																								
1 UMEVA har bytt namn och heter från och med 2016-01-01 Vakin. I denna uppsats kommer 
dock det gamla namnet användas då det var det aktuella namnet vid informationsinsamlingen 
samt vid större delen av arbetet med uppsatsen.  
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2.	Bakgrund	
Nedan följer en kortare redogörelse och definition av begreppet hållbar utveckling. Även 

information beträffande de lagar och krav som finns på kommuner och konsumenter avseende 

avfall och återvinning anges i korthet. Detta kapitel är en bakgrund till kommande delar av 

studien för att bättre kunna förstå vad hållbar utveckling innebär för ett företag, här UMEVA, 

och dess konsumenter, vilka i denna studie kommer benämnas som UMEVAs kunder. 

2.1.	Hållbar	utveckling	
Begreppet hållbar utveckling fick en internationell spridning genom FN och 

Brundtlandskommissionen 1987 via rapporten Vår gemensamma framtid (FN, 2012). Där 

angavs denna definition på begreppet: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov". De menar att för att nå en hållbar social utveckling och en 

ekonomisk tillväxt kan inte miljön ödeläggas eller naturresurser överexploateras, utan det 

måste ske på miljöns villkor. I begreppet ingår tre dimensioner som tar stöd och samspelar 

med varandra: ekologiskt hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (FN, 2012).  

 

Definitionen av begreppet har kritiserats då det anses vara vagt och komplext, samtidigt som 

vagheten i sig kan ha varit en orsak till dess popularitet.  Begreppet är brett och ger plats för 

olika tolkningar, vilket innebär att det kan användas även när det gäller politiska beslut 

(Björneloo, 2007:20). Även om begreppet och målet med hållbar utveckling är globalt har det 

lokala arbetet en viktig roll (Forsberg, 2002:2). Detta fick bland annat sitt genomslag i och 

med FN:s handlingsprogram Agenda 21 där mål och riktlinjer fastställdes för att skapa en 

hållbar utveckling. Detta program skulle sedan världens regeringar och kommuner arbeta 

enligt för att bland annat kunna undanröja hoten mot miljön. Programmet rann senare ut i 

sanden, men begreppet hållbar utveckling hade etablerat sig i ibland annat kommunerna och 

miljöarbetet levde vidare på andra sätt (FN, 2012).  

 

Idag arbetar Sverige utifrån 16 miljökvalitetsmål som har sin grund i hållbar utveckling och 

vars mål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i 

Sverige är lösta (Umeå kommun, 2008). I kommunerna har lokala miljömål antagits som 

förtydligar hur kommunerna själva ska arbeta för att uppnå målen. 2008 antog Umeå kommun 

15 lokala miljömål att arbeta efter och ett av dem är God bebyggd miljö där en av punkterna 

berör avfall och återvinning. UMEVA är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och 
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återvinning i Umeå kommun och därmed också en av de ansvariga för att arbetet med 

miljömålet God bebyggd miljö också utförs (Umeå kommun, 2015). UMEVA arbetar utifrån 

den renhållningsordning som 2010 fastställdes av Umeå kommun och det är också här 

överlåtelsen av ansvaret för insamling och behandling av avfall till UMEVA finns angivet 

(Umeå kommun, 2013:3).  Renhållningsordningen innehåller de föreskrifter om avfall som 

gäller för kommunen, både ansvaret UMEVA har, men även vilket ansvar som ligger på deras 

kunder. Bland annat beskrivs här det krav att kunderna är skyldiga att lämna sitt 

hushållsavfall till UMEVA och att avfallet ska sorteras. 

3.	Tidigare	forskning	
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. Nedan följer 

några exempel på forskning inom olika områden, med medie- och kommunikationsvetenskap 

eller andra områden som grund, som är relevanta för jämförelse och stöd i min studie. 

 

Forskningsrapporten Hållbarhetens lokala horisont – Forskning om kommunernas arbete med 

miljö och hållbar utveckling skrevs 2007 av Björn Forsberg vid Centrum för 

utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå Universitet. Han tar upp vad hållbar utveckling 

innebär genom en sammanställning om forskning kring lokalt hållbarhetsarbete. Hans studie 

resulterade bland annat i slutsatsen att villkoren för kommunalt hållbarhetsarbete skiljer sig i 

ambitioner och aktivitetsnivå (Forsberg, 2007:4). Han menar att engagemanget ligger i det 

frivilliga initiativet från lokala aktörer, vilket inte alltid är så lätt att få. Ett problem för 

hållbarhetens framväxt menar Forsberg är att det politiska miljöintresset oftast är mindre än 

intresset för den ekonomiska tillväxten inom kommunen. Ibland kan dessutom de satsningar 

som görs för ekonomisk tillväxt visa sig vara skadliga för miljön, till exempel vägbyggen och 

handel med fokus på biltrafik. Denna rapport vara intressant ur ett hållbarhetsperspektiv och 

kanske även förklara vissa uttryck i UMEVAs informationsmaterial. Kan jag utifrån 

UMEVAs informationsmaterial och miljömål se något mönster i om de ekonomiska 

aspekterna går före de miljörelaterade? 

 

Beteendevetaren Gunnar Sundqvist menar att ofta handlar strategier i miljöarbete om att 

förändra människors konsumtionsmönster och att ansvaret för varje enskild människa har ökat 

(Sundqvist, 2003:59). Han trycker på vikten av att skapa ett engagemang och där en handling 

vidare leder till ytterligare en handling och det lokala engagemanget är avgörande för en 

hållbar utveckling. Han talar om två miljöstrategier: att miljöanpassa konsumtionen och att 
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minska resursanvändandet. Dessa strategier kan kopplas till UMEVAs miljöarbete då de 

strävar efter att aktivt minska avfallsmängden (UMEVA, 2012). Kanske kan UMEVAs 

informationsmaterial ge en bild av hur de försöker skapa just engagemang hos sina kunder 

och på så sätt få dem att övergå till en mer miljöanpassad konsumtion.  

 

Medie- och kommunikationsvetaren Anders Hansen har författat studien Environment, Media 

and Communication där han bland annat skriver om environment som en diskurs och vad vi 

då associerar till detta (Hansen, 2010:14). Att miljöproblem inte automatiskt är just problem, 

utan det sker i och med att de genom diskursen definieras eller konstrueras som problem för 

allmänt eller politiskt intresse. Hansen menar att det finns ett samband mellan naturens 

diskurs, hur den förändras genom tiden, och nationalism, konsumtion och korporativ identitet 

(Hansen, 2010: 156). Med naturens diskurs menar han bland annat användandet av just 

naturbilder och att beskriva varor som naturliga i reklam och annonsering, detta då det ses 

som autentiskt och renligt (Hansen, 2010: 157). Här kan jag använda mig av vad Hansen 

förklarar som naturens diskurs för att undersöka om det finns något sammanhang eller 

samband mellan den och med den diskurs UMEVA använder sig av i sin kommunikation, om 

UMEVA använder sig att naturen för att förmedla ett autentiskt budskap. 

 

Hansen är även medredaktör till antologin The Routledge Handbook of Environment and 

Communication som bland annat innehåller teorier kring miljö och kommunikation med 

relevans i min undersökning. Ett kapitel tar upp retorik inom miljökommunikation och även 

diskurs i form av Foucaults och Barthes teorier (Hansen och Cox 2015:40). Där beskrivs en 

analys av diskursen för global uppvärmning och även om just global uppvärmning inte är ett 

aktuellt ämne i min undersökning så tas det upp relevanta slutsatser som kan anammas även i 

denna studie. Bland annat framkom att man genom retorisk kritik kan se hur symboler, såsom 

ord, bilder och layout, används som argumentationsverktyg och hur språket används för att 

påverka mottagarnas attityder genom till exempel identifikation. Som exempel tar de upp 

nyhetsartiklar om global uppvärmning och i vilket sammanhang de använder begrepp som 

katastrof, global uppvärmning och klimatförändring. De kom fram till att användes vad de 

kallade en tragisk apokalyptisk ram så fick det läsaren att tro att mänsklighetens öde redan är 

fastställt, medan om den mer komiska ramen användes så hade människan en chans att 

förändra resultatet av global uppvärmning (Hansen och Cox 2015:42). Vidare förklaras att 

genom att använda Foucaults teorier i diskursanalys av texter framkom att språket reflekterar 

och reproducerar självklara verkligheter som styr tillämpningen på det sociala planet. Att 
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diskursanalysen förklarar hur större sociala system uppenbarar sig i viss text. Det nämns även 

hur diskursen ”natur” ses olika beroende på bland annat kulturella referenser (Hansen och 

Cox 2015:278). Detta är relevant för min undersökning då även jag använder mig av 

Foucaults teorier, och även informationen kring retoriken inom miljökommunikation är 

aktuell för mig då det är detta jag analyserat. 

4.	Teori	
Syftet med denna studie är att undersöka UMEVAs kommunikation utåt och för att få en 

relevant analys av materialet har jag valt att tillämpa olika teorier. För att upptäcka diskurser i 

materialet har jag använt mig av Saussere´s och Barthes teorier kring semiotiken, hur vi 

uppfattar tecken (Storey, 2009:111 & 118). Därifrån är steget inte långt till två andra teorier 

som är användbara i min studie, nämligen Foucaults (Laughey, 2007:74) samt Mouffe och 

Laclau´s teorier kring diskursen (Storey, 2009:83). Både semiotiken och teorierna kring 

diskurser har utvecklats ur strukturalismen och kan tillsammans ge ett större sammanhang av 

resultatet, och sedan även analys. Jag har även använt mig av Stuart Hall och hans teorier om 

encoding och decoding för att undersöka hur UMEVA tror att deras kunder ställer sig till 

informationen och därmed hur UMEVA väljer att rikta sin kommunikation (Laughey 2007: 

61-63). I följande underkapitel förklarar jag kortfattat ovan nämnda teorier.  

4.1.	Semiotik	
Från strukturalismen har Ferdinand de Saussures utvecklat sina teorier avseende semiotiken, 

samspelet mellan text och bild. Han menade att språket är här och nu, ett fast system vid en 

given tidpunkt (Laughey, 2007:54). Han delade in språket i två komponenter, betecknande 

och betecknad som i sin tur bildade ett tecken (Storey, 2009:111). Till exempel har vi ordet 

“blomma”. Ordets/tecknets utseende, som vi ser det som ett antal streck på ett papper, är här 

betecknande (Fiske, 1990:67). Ordet i sig betyder egentligen inte något, men när man ser 

ordet så tänker man på en växt med stjälk och färgglada blomblad, vilket i sin tur blir 

betecknad, ordet får en mening. Hur vi tolkar detta ord beror på vilka kulturella 

överenskommelser som finns, språket är strukturerat genom vad som skiljer meningen av 

olika ord åt. Vi tolkar därmed ord olika beroende på vår kulturella och sociala bakgrund. 

(Laughey, 2007:55-56). Fiske poängterar dock att det är viktigt att komma ihåg att både 

betecknande och betecknad är en produkt av en viss kultur. Ord varierar från språk till språk 

och därmed även våra mentala föreställningar om dessa ord (Fiske, 1990:67).  
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Roland Barthes vidareutvecklade Saussures teori men utgick från myten och istället primär 

och sekundär signifikation (Storey, 2009:118). Barthes menar att den primära signifikationen 

utgör språket och den sekundära signifikationen omfattar myten (Barthes, 1991:113). Inom 

den primära signifikationen utgör det betecknande och betecknades bildande av tecknet en 

denotation, en objektiv beskrivning av tecknet och språket, den beskrivning som kan hittas i 

ett uppslagsverk. Som exempel har vi ett fotografi på en blomma, som denoterar just det, en 

blomma. Fotografiet skulle kunna tas på olika sätt, med olika ljus, färg, skärpa och kontrast, 

vilket skulle kunna få blomman att se ut på olika sätt men detta skulle dock inte ändra den 

denotativa betydelsen, utan det som skulle skilja sig åt är konnotationen (Fiske, 1990:118).  

 

För att beskriva ett av de sätt tecken fungerar i beteckning i den sekundära signifikationen 

använder Barthes begreppet konnotation. Det blir därför denotationen som utgör det 

betecknande inom den sekundära signifikationen (Storey, 2009:118). Konnotationen beskriver 

det samspel som sker när tecknet möter de känslor, uppfattningar och värderingar som gäller i 

betraktarens kultur (Fiske, 1990: 118). Hur en bild tolkas varierar genom kulturella och 

sociala skillnader som finns och tecknets betydelse skiftar beroende på den plats, tid, samhälle 

och kultur den uppträder i. Många tecken får sina betydelser i förhållande till andra och då är 

det skillnaden som konstituerar betydelsen, tecken blir motsatser till varandra (Fagerström 

och Nilson 2008, 81). För att gå vidare med exemplet på fotografiet av en blomma kan vi med 

konnotationen se blomman på olika sätt. En bild på en blomma i många färger kan ge glada 

känslor samtidigt som en dunkel svart/vit bild av en blomma på avstånd kan se mer sorgsen 

och ledsam ut. Ett annat exempel är en bild på en person där bilden är tagen underifrån, i 

grodperspektiv, vilket kan ge intrycket att den personen är överordnad andra, hen ser ner på 

den som tagit bilden och därmed de som tittar på bilden. Genom hur bilden är tagen kan den 

tänkas konnotera makt. Hade bilden varit tagen ovanifrån på samma person skulle den istället 

kunna konnotera det motsatta, underordning. Ofta är det lätt att tolka dessa värden inom 

konnotationen som fakta inom denotationen och det är här semiotiska analysmetoder ska 

kunna ge verktyg som inte ger denna typ av misstolkning (Fiske 1990: 120).  

 

Barthes går sedan vidare och menar att om konnotationen är det betecknandes betydelse av 

den sekundära signifikationen så är myten det betecknades betydelse av den sekundära 

signifikationen (Barthes, 1991:113). Han menade att myten kan förklaras som en produkt av 

konnotationen där det är de sociala och kulturella aspekterna som styr, och därmed finns det 

även känslor inblandat (Laughey, 2007:58). En myt kan ses som en berättelse genom hur en 
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kultur förklarar eller uppfattar en del av verkligheten (Fiske, 1990:121). Myter kan handla om 

allt från liv och död till manligt och kvinnligt. Enligt Barthes är myten ett sätt för kulturen att 

tänka om något och förstå det. Den fungerar enligt Barthes i första hand genom att historier 

blir naturliga och är kulturens sätt att tänka om något för att kunna förstå det. Myter kan skapa 

strukturer i samhället som sedan blir det naturliga då myten döljer den historiska bilden (Fiske 

1990, 122). Bilden på den färgglada blomman kan därför innebära myten om liv, medan den 

svartvita dunkla bilden på samma blomma skulle kunna innebära död. Bilden på personen 

som tittar ner på betraktaren kan i sin tur återge myten att man inte har något att säga till om 

mot de som är överordnade, att det är chefen som bestämmer och hen ska inte ifrågasättas av 

den lilla människan. Det är sedan genom att ta isär dessa myter, att se mytens gömda budskap, 

som dess ideologi och värderingar kan bli synliga (Laughey, 2007:59). Samverkan mellan 

tecknet och kulturen är som mest aktiv i den sekundära signifikationen, alltså inom 

konnotation och myt (Fiske, 1990:125). Att använda semiotiken i analysen av materialet 

svarar på syftet avseende hur UMEVA valt att lägga fram sin kommunikation och då särskilt i 

val av bilder. Som tidigare nämnts ger även semiotiken en metod att finna diskurser i 

materialet.  

4.2.	Encoding	och	decoding	
När denotation och konnotation diskuteras är det även relevant att nämna Halls teorier inom 

Cultural Studies avseende encoding och decoding (Laughey 2007: 61-63). Hall menar att vad 

vi än läser eller tittar på så tar vi emot ett budskap som vi kan tolka på olika sätt. Ett 

meddelande skickas från sändaren och vi som mottagare kan tolka detta genom antingen en 

dominant, förhandlad eller oppositionell kod (Fiske, 1990:150-151). Dominant kod innebär 

att en tittare eller lyssnare accepterar budskapet som sändaren vill förmedla (Laughey 

2007:67). En förhandlad kod innebär att vi delvis accepterar budskapet. Kanske ser du ett 

program på tv där de pratar om hur du kan sortera ditt avfall för återvinning på enklaste sätt. 

Du håller med om vad de förmedlar, men samtidigt vet du att det sättet inte är det bästa för 

dig, utan du fortsätter göra som du tidigare gjort då du vet att det fungerar.  Med oppositionell 

kod så tolkas meddelandet på ett annat sätt än sändaren vill. Du uppfattar meddelandet och 

den tolkning som är menad för mottagaren, men avfärdar den som osann (Fiske, 1990:151).  

 

Vi tolkar alltså budskapet olika beroende på bland annat våra tidigare erfarenheter, referenser 

och åsikter. Anledningen till att vi tolkar ett budskap olika kan enligt Barthes bero på just 

kulturella skillnader såsom klass, kön/genus, generation och utbildning (Storey, 2009:124). 
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Detta gäller även samhällsinformation och inte bara reklam eller rena politiska budskap. 

Dessa kulturella aspekter eller grupperingar kan i sin tur producera diskurser och därmed ett 

distinkt sätt att uppfatta världen. Grupperingarna innebär alltså att tolkningen är en 

förhandling mellan läsarens olika diskurser och diskursen i texten (Fiske, 1990:151). I denna 

studie är det intressant att undersöka på vilket sätt sändaren/UMEVA lägger fram 

informationen, vilken diskurs de väljer för att nå sina kunder. Dessa resonemang kan jag 

använda mig av genom att se vilka ord UMEVA använder i sin kommunikation och hur dessa 

kan tolkas, eller är tänkta att tolkas. Detta kan i sin tur ge en bild av hur UMEVA ser på sina 

kunder och därmed hur de gör sitt val av diskurs. 

4.3.	Diskursanalys	
Begreppet diskurs kan förklaras som ett språkuttryck, en slags social praktik som sker när två 

eller fler personer på något sätt interagerar (Ekström och Larsson, 2010:271). 

Diskursbegreppet används också för att visa på vilka skillnader som finns mellan olika 

institutioners språk, som till exempel medier, myndigheter eller olika samhällsklasser. Språket 

innebär en social interaktion som skapar relation mellan människor. En tillsynsman på en 

statlig myndighet och den ”vanliga” medborgaren talar ofta inte på samma sätt. I följande 

avsnitt förklarar jag de teoretiska grunder inom diskursanalysen som jag undersöker närmre: 

Foucaults inriktning inom poststrukturalismen samt Mouffe och Laclau inom en lingvistisk 

inriktning (Bergström och Boréus: 2013:364).  

4.3.1.	Diskurs	som	sanning	
Foucaults sade “makt producerar verklighet och genom diskurser producerar den de 

sanningar vi lever genom” (Storey, 2009:130). Med detta menade Foucault att en diskurs 

fungerar genom att vissa idéer och värderingar är närvarande, medan andra är frånvarande. 

Att det är en exkluderande mekanism som tilldelar makt och kunskap till dem vars idéer är 

närvarande och samtidigt utövar makt över dem som är exkluderade och frånvarande. 

Fortsättningsvis kan Foucaults definition av diskurs ses på samma sätt som Saussure 

definierar språk: det är ett system av innebörder som består av regler som strukturerar sättet vi 

klassificerar och delar upp dess olika meningar. Skillnaden är dock att Foucault undersökte 

hur diskurser förändrades och utvecklades över tid (Laughey, 2007:74). För att gå tillbaka till 

citatet i början av stycket så menar Foucault att varje samhälle har en egen ordning av 

sanning, den typ av diskurs som accepteras och fungerar som sanning (Storey, 2009:130). 

Han ville ta reda på hur människor reglerar sig själv och andra, genom sanningen som en 

produkt. Det han menar med ordning av sanning behöver i sig inte innebära att det är sanning, 
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men ska uppfattas som sant. Han sa också att där det finns makt, finns också motstånd 

(Storey, 2009:130).  

4.3.2.	Tecknens	inverkan	
Om Foucault utgår från principer som skapar enhet i en diskursiv uppställning så utgår 

teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe istället från den lingvistiska nivån och 

tecknens logik (Bergström och Boréus: 2013:364). De menade att diskurs inte är en 

kombination av tal och skrift, utan att dessa är komponenter av diskursiva helheter. Inom 

diskursen är varje social gestaltning meningsfull (Storey, 2009:83). Som exempel tar Storey 

upp att det är fysiskt samma sak att sparka ett sfäriskt objekt på en gata som att sparka en boll 

på en fotbollsmatch, men betydelsen är olika (Ibid). Laclau och Mouffe är influerade av bland 

annat den semiotiska analysen och då Saussures syn på språket som ett teckensystem, som 

nämnts tidigare under teorikapitlet (Bergström och Boréus: 2013:365). Tecknen får sin 

mening genom en betydelseskapande process och det är hur detta går till som diskursanalysen 

vill undersöka.  

 

För att få ett samband mellan diskursbegreppet och syftet så handlar det bland annat om makt 

och hur detta ska förmedlas. Genom informationsmaterial vill UMEVA genom text och bild 

få invånarna i Umeå att återvinna sitt avfall, de vill övertyga oss om att det är vad som är bäst 

för miljön. Precis som med Halls modell med olika teorier om encoding och decoding så kan 

diskurser användas till att se hur människor, här UMEVAs kunder, kan tänkas tolka 

budskapet som de ska ta emot. Hur använder UMEVA text och bild i egenskap av diskursiva 

helheter samt i kombination med varandra? Hur ser UMEVAs val av diskurs ut i sitt 

informationsmaterial till sina kunder och vilken tolkning kan göras av det? 

5.	Material	och	avgränsning	
För att inte få allt för omfattande material har jag valt att begränsa mig till att undersöka 

information från ett specifikt bolag, UMEVA. Jag valde ett bolag som hanterar avfalls- och 

miljöfrågor då det är aktuella ämnen och valet föll på UMEVA på grund av närheten 

geografiskt, då det är det lokala vatten- och avfallsbolaget i Umeå. I och med att UMEVA vid 

årsskiftet 2015/2016 ingick i ett samarbete med Vindelns kommun har de bytt namn till 

Vakin, detta ändrar dock inte bolagets övergripande mål eller miljöarbete. Urval har gjorts 

både utifrån vem informationen från UMEVA är riktad till, samt material som fanns 

tillgänglig på hemsidan en viss tidpunkt. Jag har utgått från två typer av material publicerat på 
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UMEVAs hemsida; informationsmaterial/broschyrer riktat till deras privata kunder, samt 

information avseende deras miljöpolicy och miljöarbete.  

 

Då denna studie utförs genom en kvalitativ undersökning på ett specifikt bolag har ett 

strategiskt urval varit att föredra (Trost, 2007:33). Detta då jag visste på förhand vilken sorts 

material jag ville undersöka. Informationsmaterialet riktat till kunderna samt UMEVAs 

miljöpolicy och övriga miljöarbete analyseras efter de metoder som anges i kommande kapitel 

och redogörs senare i analyskapitlet. Informationsmaterialet omfattar elektroniskt material 

avseende information om avfall och återvinning/sopsortering som är riktad till UMEVAs 

kunder, samt en almanacka för året 2015 som tillverkats i informationssyfte. Det 

informationsmaterial jag använt mig av fanns tillgängligt på UMEVAs hemsida 2015-11-05 

under rubriken ”Avfall och Återvinning” och bestod, utöver almanackan, av fyra foldrar och 

fyra planscher. Samtliga foldrar var åtta sidor långa. 

 

Jag valde att inte analysera informationsmaterial som riktar in sig till ägare av större 

fastigheter såsom hyreshus, utan istället riktar jag in mig på information till den enskilde 

fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren. Anledningen till att informationen riktad till 

ägare av större fastigheter föll bort beror på att det inte är riktat till den enskilda personen, 

utan istället riktas till företag, vilket inte behöver vara en person, och därmed inte faller inom 

mitt syfte. Då UMEVA även är kommunens distributör av vatten finns även 

informationsmaterial om detta tillgängligt på hemsidan. Här valde jag dock, på grund av 

tidsbrist, att avgränsa mig och välja bort vattenrelaterat material och istället rikta in mig på 

avfall och återvinning/sopsortering. Detta eftersom det var under rubriken ”Avfall och 

Återvinning” på hemsidan som det mesta informationsmaterialet riktat till den enskilde fanns. 

Att undersöka information från två olika områden inom bolaget skulle inte tillföra den sorts 

analys som är relevant enligt mitt syfte. I almanackan har all information analyserats, även om 

den avser vatten, detta då det inte alltid varit klart inom vilket huvudområde informationen 

var avsedd att gälla.  

 

Den andra delen material som analyserats är UMEVAs information avseende deras 

miljöpolicy samt deras övriga regleringar och mål kring sitt miljöarbete. Även här valdes 

information som fanns tillgänglig på hemsidan ett visst datum, här 2015-12-21, vilket var 

datum som informationssökningen ägde rum. Detta material gick att finna under rubrikerna 

”miljöpolicy” samt ”ägardirektiv/målsättning”. Informationen kopierades från hemsidan och 



	 11	

sparades ner i ett textdokument. Materialet omfattade ett fem sidor långt dokument och efter 

en genomläsning sållades sådant som inte berörde syftet, miljöarbete och hållbar utveckling, 

bort och endast resterande information användes för vidare analys.  

6.	Metodbeskrivning	
I denna undersökning har jag analyserat det språkliga material, i form av text och bild, som 

används i UMEVA’s miljökommunicering samt miljöpolicy. Språket analyserades då det kan 

innehålla olika laddade ord med många betydelser och bilderna analyseras då de kan förmedla 

ett budskap utan text. För analys av språket använde jag mig av en kvalitativ innehållsanalys 

(Bergström och Boréus, 2012:50) i form av retorisk analys samt diskursanalys. För den del av 

materialet som är multimodalt, det vill säga där texten samspelar med bilder, använde jag 

semiotisk bildanalys (Ekström och Larsson, 2010:234). Som nämnts tidigare har både 

teorierna kring diskurser samt semiotiken utvecklats ur strukturalismen och kan därför 

tillsammans ge en övergripande analys av materialets innehåll. Den retoriska analysen svarar 

på hur UMEVA försöker övertyga sina kunder om sitt budskap genom bland annat ordval. 

Utifrån dessa resultat har jag sedan försökt analysera hur UMEVA tror att deras kunder tolkar 

deras information. I kommande underkapitel har jag mer utförligt förklarat hur dessa analyser 

gått till.  

6.1.	Retoriska	analysverktyg	
Enligt Aristoteles var retoriken ”studiet av allt som är ämnat att övertyga” (Ekström och 

Larsson, 2010:217). Samhällelig kommunikation har som central punkt att försöka övertyga 

oss människor i en särskild riktning eller till en viss värdering och därför är retoriken en viktig 

aspekt i denna kommunikation (Bergström och Boréus, 2012:91). Med den retoriska analysen 

har jag beskrivit den retoriska situationen i texterna, vem det är som är avsändare och vem det 

är som ska övertalas (Ekström och Larsson, 2010:217)? Finns det någon specifik målgrupp 

för kommunikationen och vad vet avsändaren om den? Vad är det avsändaren vill övertyga 

mottagaren om och på vilket sätt (Ekström och Larsson, 2010:219)?  

 

De tre grundbegreppen i retoriken är appellformerna logos, ethos och pathos vilka jag 

kommer använda mig av i min analys (Bergström och Boréus, 2012:91). Logos appellerar till 

mottagarens förnuft och rationella resonemang utifrån saklighet och strävan efter objektivitet 

(Ekström och Larsson, 2010:221). Logos innehåller få värdeladdade uttryck (Bergström och 

Boréus, 2012:91). Ethos appellerar till mottagarens förtroende för avsändaren som bygger på 
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dennes kompetens eller moraliska karaktär (Ekström och Larsson, 2010:221). En person som 

framstår som ärlig och klok har lättare att övertyga än den som framstår som opålitlig 

(Bergström och Boréus, 2012:92). Till sist pathos som bygger på läsarens känslor (positiva 

som negativa) i situationen (Ekström och Larsson, 2010:221) och en text som utgår från 

pathos innehåller, till skillnad från logos, många värdeladdade ord (Bergström och Boréus, 

2012:92). Dessa tre appellformer samverkar för att få avsändaren att kunna övertyga sina 

mottagare om sitt budskap och genom att analysera vilken form som får mest plats i en text 

kan det utläsas hur avsändaren ser på sina mottagare (Ekström och Larsson, 2010:222). Om 

man till exempel tror att mottagaren har förtroende för en så kan vikten läggas på ethos, men 

om man anser mottagarna vara mer motvilliga kan vikten istället läggas på logos (Ibid). För 

att analysera dessa begrepp har jag undersökt om texterna bygger på appell genom saklighet 

(logos), känslor i form av avsändarens egenskaper (ethos), eller känslor hos läsaren (pathos).  

6.1.1.	Analysverktyg	för	argumentationsanalys	
Utifrån retorikens grunder har jag använt mig av en modell framtagen av Stephen Toulmin för 

min analys av de argument UMEVA lägger fram i sitt material. Toulmin utgår från fyra 

byggstenar i sin argumentationsanalys, påstående, fakta, berättigande/premiss och 

premissargument (Bergström och Boréus, 2013:107). Med påstående menar Toulmin att det 

läggs fram en synpunkt som vi vill få samtycke för (Elmelund Kjeldsen, 2008:189). För att få 

reda på ett påstående kan vi ställa frågan ”Vad vill sändaren få mottagaren att hålla med om?” 

(Bergström och Boréus, 2013:107). För att gå vidare ställer vi frågan ”Vad bygger du ditt 

påstående på?” och sändaren förväntas anföra fakta som stöd för sina påståenden (Ibid). Dessa 

fakta kan endast användas som stöd om påståendet bygger på vissa regler, principer eller 

normer som delas med den som ska övertygas, dessa regler innebär då ett berättigande, även 

kallad premiss (Elmelund Kjeldsen, 2008:189). Hit tar vi oss om vi ställer från ”Hur kommer 

du från argument till påståendet?” (Bergström och Boréus, 2013:107). Premissen utgör ett 

påstående som är mer generellt än ett argument och ses ofta som underförstått. Dock kan även 

premissen behöva argumenteras för och detta sker med premissargument. För att få reda på 

premissargumentet ställer vi frågan ”Vad har du för stöd för att den generella regel som 

premissen utgör gäller i det här fallet?” (Ibid).   

 

Jag har med hjälp av dessa frågor undersökt hur UMEVA argumenterar i sin kommunikation. 

Är de tydliga i sina argument och anför de fakta som stöd, eller tar de för givet att vi som 

mottagare förstår vilka premisser de har bakom sina argument och förklarar därför inte sina 
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påståenden ytterligare? Då materialet från UMEVA är information som är avsedd att övertyga 

oss om något är retorisk analys i kombination med semiotisk bildanalys ett bra sätt att 

analysera dessa texter (Ekström och Larsson, 2010:155).  

6.2.	Semiotisk	bildanalys	
För analys av bilderna i materialet har jag utgått från den semiotiska bildanalysen där bilder 

analyseras i tre nivåer: denotation, konnotation och myt. Den första nivån inom semiotisk 

bildanalys är denotation och beskriver utseendet på tecknet på ett objektivt, informativt och 

sakligt sätt, jag tittar efter vad bilden föreställer. Konnotationsnivån avser en djupare 

betydelse av tecknet, till exempel kulturella, känslomässiga associationer som kopplas till 

bredare sociokulturella teman (Hall 1997, 38-39). Vid konnotationsnivån har jag sökt efter 

betydelsen i bilden, vad säger motivet och vilka känslor ger den? Till sist har vi myten där allt 

ska sättas in i ett större sammanhang. Som tidigare nämnts kan en myt ses som en berättelse 

genom hur en kultur förklarar eller uppfattar en del av verkligheten (Fiske, 1990:121). Vad 

kan bilden berätta för historia? 

När semiotiken sedan kopplas samman med retoriken kan man förklara hur den språkliga 

delen av texten samverkar med den icke-språkliga och det retoriska syftet uppnås (Ekström 

och Larsson, 2010:235). Denna metod är relevant för att besvara syftet i hur UMEVAs 

kommunikation ser ut då bilderna är en stor del av materialet som analyseras.  

6.2.1.	Bild	och	text	i	förhållande	till	varandra	
För att undersöka sambandet mellan bild och text har jag tittat närmare på om det sker någon 

form av förankring till bilderna. Detta visar sig som en bildtext som förklarar vad bilden vill 

berätta (Fiske, 1990:149). Med dessa texter är det tänkt att vi som läsare inte behöver fundera 

på vad bilden vill förmedla och det osäkra i tecknen på bilden kan motverkas. Orden blir en 

form av hjälp till konnotation, ett sätt att minska vidden av betydelser av bilden. Detta har 

använts som komplement till den semiotiska analysen, då vissa bilder i almanackan från 

UMEVA visar ett motiv som sedan förankras med en bildtext. Semiotiken är som tidigare 

nämnts ett verktyg att hitta diskurser i bilderna och för att sedan finna diskurser i det skriftliga 

materialet har jag använt mig av diskursanalysen.  

6.3.	Diskursanalys	
För att undersöka vilka diskurser UMEVA använder sig av har jag analyserat materialet 

genom att använda mig av Foucalts samt Laclau och Mouffe´s teorier inom diskursanalysen 

och därmed analyserat texten utifrån vilket sammanhang det är skrivet. Jag har valt att 
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använda Foucaults teorier som bakgrund till de begrepp från Laclau och Mouffe som jag har 

använt som analysverktyg i undersökningen.  

 

Texterna i materialet har analyserats utifrån fyra användbara begrepp från Laclau och 

Mouffe’s teorier, nedan följer en kortfattad beskrivning av begreppen. 

 

Element: Begrepp som inom diskursen är mångtydiga, de tecken som utsätts för ständig 

kamp och kan betyda olika saker beroende på diskurs. (Bergström och Boréus, 2013:365). Ett 

element kan exempelvis vara avgaser. Inom en miljödiskurs står ordet olja troligtvis för något 

negativt, men inom en motordiskurs ses olja som något nödvändigt och användbart. 

Flytande signifikant: Element inom diskursen som är särskilt öppna för olika betydelser och 

förekommer i olika diskurser (Bergström och Boréus, 2013:365). Ett element som kan ses 

som ett flytande signifikant är just ordet olja som kan ha många olika innebörder beroende på 

vilken diskurs den förekommer i. Olja i en miljöstudie skulle mest troligt hänvisa till det 

tecken som omfattar det fossila bränsle som innebär stora koldioxidutsläpp och därmed 

problem. I matlagningssammanhang kan olja t.ex. stå för den produkt som kan användas till 

stekning, bakning och så vidare. 

Artikulation: En process där olika tecken och/eller element sammanfogas till en diskurs 

(Bergström och Boréus, 2013:368). Ett tecken sätts i relation till andra tecken för att få en 

mening, en praktik som kan ändra ett elements mening (Winther Jørgensen och Phillips 

2012:35). För att ta exemplet med olja får det i samband med orden mat och motor två helt 

olika innebörder. 

Ekvivalenskedja: Tecken får en betydelse genom hur det är kopplade till varandra, vissa 

positivt, andra negativt (Bergström och Boréus, 2013:367). Man framhäver vissa 

identifikationsmöjligheter som relevanta samtidigt som andra ignoreras, hur något är och inte 

är. Det innebär en sorts generalisering och gruppbildning som ignorerar de skillnader som 

finns för ett tecken (Winther Jørgensen och Phillips 2012:50). Vi kan som exempel anta att 

tecknet miljö är kopplat samman med andra tecken såsom vackert och skört, men kanske inte 

till motsatserna fult och stabilt.  

 

Med hjälp av dessa begrepp har jag tagit reda på vilken diskurs som används och hur språket i 

materialet ser ut. Hur orden används i materialet och på vilket sätt kan det tänkas tolkas. Vad 

är till exempel avfall och vad innebär god miljö? Bara ordet miljö kan till exempel betyda 

mycket olika beroende på vem man pratar med. Det kan användas i sammanhang som natur, 
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boendemiljö, hållbarhet. Listan kan göras lång av ord med olika mening och betydelse. Sker 

förmedlingen av budskapet på liknande sätt i allt material eller finns det någon skillnad på till 

exempel språk och diskurs mellan de olika informationsfoldrarna? Vilken är målgruppen och 

kan sociala och kulturella aspekter bland mottagarna vara så pass olika att meddelandet 

misstolkas?  

 

Är UMEVA rätt fram och ställer mottagaren mot väggen med argument och ska- eller måste-

formuleringar, eller har de en mjukare framtoning till läsaren med alternativ och kanske mer 

bedjande ordval? Jag har med hjälp av diskursanalysen undersökt vad i 

miljökommunikationen som är återkommande och på vilket sätt de kan tänkas försöka 

påverka hur mottagarna tolkar informationsmaterialet avseende miljöfrågor/återvinning. Hur 

mottagaren kan tänkas uppfatta det budskap som kommuniceras. 

6.4.	Tolkning	av	budskap	
Som nämnts tidigare kan ett budskap tolkas och tas emot på olika sätt beroende på vem som 

tar emot det. I denna studie har jag inte kunnat undersöka hur mottagarna har tagit emot 

budskapet, istället har jag utifrån hur informationen läggs fram försökt se hur UMEVA genom 

sitt val av retorik, diskurs och bilder tror att mottagarna tolkar deras budskap. Ju fler argument 

de använder sig av kan innebära att de uppfattar att mottagarna är inställda enligt 

oppositionellt eller förhandlad kod till informationen och därmed behöver övertygelse (Fiske, 

1990:150-151). Analysen av encoding och decoding har därför skett som en sekundär analys 

parallellt till övriga analyser i denna undersökning. För att få svar på vilken relation UMEVA 

vill/tror sig ha till sina kunder och om de själva står för vad de skriver har jag ställt följande 

frågor (Nerman, 1988:25): Vilken roll tar sig UMEVA i sina försök att nå ut med sin 

information och tar de själva ställning i materialet? Tilltalas läsaren och i så fall på vilket sätt? 

Ställer sig UMEVA på samma nivå som läsaren och kanske identifierar sig med denne, eller 

håller de sig på ett avstånd? Kan någon attityd eller ton påträffas i texterna?  

6.5.	Metoddiskussion		
Genomgående för de metoder jag har använt mig av är vikten av objektivitet. Detta är något 

som kan vara svårt att uppnå då vi alla har olika erfarenheter och därmed också en egen syn 

på saker och ting. Jag är därför medveten om att jag analyserat utifrån mina förutsättningar 

och erfarenheter, men samtidigt vara öppen för alternativa tolkningar (Ekström och Larsson, 

2010:17). Det är också viktigt att bedöma vad det är i en text som är viktigt och intressant att 

analysera vilket innebär att en analys alltid börjar med att sålla bort sådant som inte är 
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relevant för studien. Dock anser jag att genom att jag varit tydlig i mina val av material och 

analysverktyg ska en senare analys av samma material komma fram till samma slutsatser som 

i denna uppsats.  

 

Jag hade kunnat använda mig av kritisk diskursanalys i mitt val av metod, då den är 

användbar i analys av media och därmed text, jag valde dock att istället koncentrera min 

undersökning på en retorisk analys och diskursanalys som komplement till denna. Då 

informationsmaterialet ses som text som ska övertyga oss till något är den retoriska analysen 

att föredra då den undersöker vilka argument som finns i en text (Bergström och Boréus, 

2013:107). Ett annat alternativ hade varit att utföra en kvantitativ analys, men jag har valt att 

inte använda mig av en sådan metod då den kräver ett stort material för att kunna se ett 

eventuellt mönster och att det även skulle ta lång tid att utföra analysen (Bergström och 

Boréus 2012, 51). Jag kan dessutom göra en mer djupgående analys med en kvalitativ analys. 

Den semiotiska bildanalysen användes för att analysera bilderna i materialet utifrån olika 

nivåer. När semiotiken sedan kopplas ihop med retoriken förklara det hur den språkliga delen 

samverkar med den icke-språkliga för att uppnå det retoriska syftet med texten (Ekström och 

Larsson, 2010:235).  

 

Vid kvalitativa analyser är det viktigt att ha begreppen reliabilitet och validitet i åtanke 

(Bergström och Boréus 2012:41-42). Det innebär att man bearbetar materialet på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt, samt att man studerar det material som angivits eller avsetts 

(Ekström och Larsson, 2010:76). Validitet innebär också att de metoder jag använt mig av kan 

ge svar på mina frågeställningar och reliabilitet avser att jag varit tydlig och noggrann i mina 

tolkningar så att risken för felkällor minskar (Bergström och Boréus 2012:41-42). I den här 

studien är det materialet som angetts i materialavsnittet (och källorna) som studerats genom 

tydliga tolkningsförklaringar, och det har analyserats enligt de metoder som framförts i 

metodavsnittet, vilka jag anser vara relevanta för att svara på syftet med undersökningen. Då 

det i landets övriga kommuner finns liknande bolag som UMEVA (eller om ansvaret ligger på 

någon avdelning inom kommunens organisation), med ansvar för vatten och avlopp, kan 

denna undersökning även tänkas ge ett bra exempel på hur dessa bolag bemöter sina kunder.   
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6.	Analys/resultat	
Nedan presenterar jag det resultat jag kommit fram till efter att ha analyserat 

informationsmaterialet från UMEVA. En iakttagelse jag gjorde tidigt i analysen var att 

foldrarna och kalendern ofta innehöll samma typ av information. Informationen i foldrarna 

var mer ingående i längre beskrivningar av till exempel hur du gör när du komposterar, medan 

samma information var i ett mer komprimerad format i kalendern i form av faktarutor. 

Genomgående är att materialet är menat att nå UMEVAs kunder, konsumenter som i sin tur 

producerar avfall. Jag har valt att redovisa resultat och analys tillsammans för att enklare 

återge den bild jag kunnat utläsa i materialet. Resultatet presenteras nedan i ett antal 

underkapitel med olika teman för att försöka beskriva materialet på ett systematiskt sätt.  

6.1.	UMEVAs	miljöarbete	
UMEVA arbetar efter tre policys, vilka är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicys. I den här 

studien är miljöpolicyn den aktuella och därför kommer inget ytterligare utrymme ges de 

andra två. UMEVA skriver på sin hemsida att: ”Vi ska på ett miljömässigt hållbart sätt förse 

medborgarna med ett gott dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och avfall samt deponera 

avfall. Vi ska genom information och kommunikation med omvärlden samt med hjälp av egna 

resurser arbeta aktivt och målmedvetet för att minska verksamhetens, och därmed 

kommuninvånarnas, miljöpåverkan och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart 

kretsloppssamhälle (UMEVA, 2012).” De använder sig här inte av begreppet hållbar 

utveckling, men däremot av ordet hållbart i samband med miljörelaterade ord som 

kretsloppssamhälle och miljömässigt.  

 

Miljöpolicyn är enda utrymmet där de anger att de aktivt ska arbeta för att minska just 

kommuninvånarnas miljöpåverkan. I övrigt nämns inte kommuninvånarna i några 

miljörelaterade mål, eventuellt ska vi underförstått veta att de inkluderas när de skriver att de 

ska arbeta aktivt för att minska samhällets avfallsmängd och öka återvinningen.  Den är en av 

sex punkter som följer där de tar upp hur de ska uppnå vad de framhållit i miljöpolicyn. Ingen 

av punkterna anger specifikt hur de ska utföra sin kommunikation och information med 

omvärlden, utan det som nämns är att de genom bland annat information till sina medarbetare 

ska utveckla ett personligt åtagande. De går dock inte djupare i sina resonemang kring hur 

detta ska ske eller presenteras och de nämner inte hur de ska undersöka eller revidera dessa 

åtaganden. De anger att de ska arbeta för att minska avfallsmängden, men inte hur de ska 
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undersöka eller redovisa hur och om de lyckas med detta, däremot ska de i sin ekonomiska 

redovisning visa på en långsiktigt hållbar verksamhet.  

 

I bolagets ägardirektiv anges flertalet verksamhetsmål och i ett av dem står att UMEVA ”… 

ska delta i kommunens planering för en långsiktig hållbar hantering av vatten-, spill- och 

dagvatten både inom och utom fastställt verksamhetsområde” (UMEVA, 2015). I ett av de 

övergripande målen anges hållbar utveckling och då med definitionen: ”En långsiktigt hållbar 

utveckling förutsätter att hänsyn tas till helheten, och inte bara se till aspekterna i varje 

enskilt fall. UMEVA ska alltid välja väl avvägda lösningar baserade på väl underbyggda 

beslutsunderlag för att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.” Det står även i 

ägardirektivet att UMEVA ska arbeta med öppenhet genom att bland annat via 

informationsblad och hemsida klargöra för verksamhetens arbete. Uppföljningen av dessa mål 

ska sedan redovisas varje tertial. Inte heller i ägardirektiven anges hur de mål och åtaganden 

de angett i miljöpolicyn ska följas upp eller redovisas. Det skriver att ”Bolaget skall bedriva 

en systematisk verksamhetsutveckling i enlighet med erkända standarder inom kvalitet, 

arbetsmiljö, miljö samt hållbarhet”, men de nämner inte den egna miljöpolicyn. Även om 

UMEVA förklarar sina miljöambitioner så tar de inte upp konkreta mål. De beslut som tas ska 

enligt målen ske genom att ta hänsyn till fakta, både ekonomiska och miljömässiga. Detta gör 

att det kan dras paralleller till det Forsberg tagit upp i sin forskning, att det politiska intresset 

för ekonomisk tillväxt ofta är större än intresset för miljö. Frågan är dock vart intresset är 

störst hos UMEVA. 

6.2.	Försök	till	att	övertyga	
Till stor del består informationsmaterialet av mindre faktarutor blandat med längre texter, alla 

dock med målet att få kunderna att återvinna, återbruka och minska sitt resursslöseri på ett 

eller annat sätt. I kalendern är faktarutorna många och börjar alltid med en kort, i många fall, 

slagkraftig rubrik, sedan följer en informativ eller uppmanande text och som avslut används 

ibland en kortare mening med ett tydligt budskap. Språket som används kan ses som 

genomgående enkelt, där UMEVA inte använder sig av komplicerade eller svårtydliga ord. 

Nedan följer en beskrivning av resultaten från den retoriska och semiotiska analysen, indelat 

efter de teman som var återkommande i materialet.  

6.2.1.	Din	insats	gör	skillnad!	
UMEVA väljer ofta att tilltala läsaren/kunden direkt genom att skriva ”du” i texterna, och 

ibland lägger de till sig själva i uppmaningarna och skriver ”vi”, vilket kan ses som ett försök 
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att skapa en relation mellan dem och kunden. I flertalet faktarutor i kalendern samt 

textstycken i övriga foldrar är användandet av alla tre retoriska appellformerna ethos, pathos 

och logos förekommande. Det börjar med en rubrik, som här exempelvis ”Din insats gör 

skillnad”. Sedan följer de tre appellformerna steg för steg. Det objektiva och sakliga steget, 

logos, där de påpekar att ingenting försvinner och att rent vatten är viktigt. Detta följs sedan 

av det förtroendeingivande steget, ethos, som bygger på UMEVAs kompetens. Här kan vi se 

hur de förklarar hur vi ska sortera, och då det är deras jobb att kunna sådant, ger det kunderna 

ett förtroende att det som står skrivet är sant. Sist försöker de anspela på kundernas känslor 

genom pathos, att det är viktigt att göra skillnad och att du som enskild person kan göra det. 

Själva rubriken ger oss en känsla av att det vi gör är viktigt, det leder till att det blir bättre och 

är ingen onödig handling. Som Hansen säger kan vi se hur UMEVA försöker använda sig av 

ord och bilder som argumentationsverktyg i ett försök att identifiera sig med kunderna och på 

detta sätt påverka deras attityd (Hansen och Cox 2015:40). 

Ytterligare ett exempel på detta är faktarutan med 

rubriken ”Samlar du elprylar på hög?” (se bild). 

Texten i denna ruta förklarar hur, var och varför vi 

ska sortera och återvinna elavfall. I texten är det 

mestadels ethos och logos som framförs, förutom 

slutorden – ”Tillsammans skapar vi ren välfärd”. 

Där kan tänkas att just ordet välfärd kan framkalla 

känslor hos kunden, men också att de använder 

ordet vi som ett sätt att skapa relation och 

engagemang, att kunden ska känna sig viktig. Att 

UMEVA visar att de är delaktiga i arbetet och att 

de inte bara berättar hur andra ska göra, utan att de 

själva utför dessa handlingar. Även om kunden i 

fråga skulle känna att hen inte själv gör någon skillnad så är denna mening ett sätt att visa att 

man inte är ensam i kampen för en ren välfärd och därmed renare miljö.  

Temat att vi som UMEVAs kunder kan göra skillnad kommer även igen i vissa bilder i 

materialet. Vi ser till exempel en bild där två pojkar slänger mjölkförpackningar på en 

återvinningsstation och en annan bild där en häst bär på en plastpåse i sin hage. Om man 

tänker i Barthes banor så kan det ses som myten att om barn och djur kan hjälpa till med 

återvinning av avfall, så kan även du.  
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6.2.2.	Smart	för	plånboken	
Återkommande som argument är den ekonomiska aspekten. För varje sida i kalendern finns 

till exempel ”Månadens hushållstips”. Som det lyder så beskrivs en handling som ska göra en 

del av hushållsarbetet enklare, detta för att inge förtroende med fakta om hur kunder bland 

annat kan spara pengar och göra återvinnandet enklare. Vi kan i dessa tips se hur retorikens 

ethos ska inge förtroende, men även logos är närvarande för det objektiva framförandet av 

fakta.  

 

Ett annat exempel är faktarutan ”Smart för miljön är oftast smart för plånboken”. De menar 

att kunderna kan spara pengar på att inte köpa onödigt mycket mat som sedan får slängas bort, 

köpa hållbara saker, handla begagnat, göra om de saker man har så det blir som nya. När 

UMEVA här anspelar både på pengar och miljö använder de sig av både känslor, pathos, och 

förnuft, logos. Pengar är något känsligt för många människor, samtidigt appellerar 

användandet och sparande av pengar till många människors förnuft. När UMEVA använder 

ordet smart finns alltid konstrasten till motsatsen dåligt. Hade de vänt på meningen och 

istället skrivit att något som är dåligt för miljön är oftast dåligt för plånboken hade det gett en 

annan attityd av budskapet vilket kunnat innebära att läsaren får en negativ bild av sitt 

nuvarande handlande vilket i sin tur kan ge en negativ inställning till budskapet. Här kan 

liknelser dras till Sundqvist resonemang kring att det finns två strategier, att miljöanpassa 

konsumtionen samt att minska resursanvändandet (Sundqvist, 2003:59). UMEVA försöker 

här med hjälp av en ekonomisk vinkel trycka just på båda dessa resonemang. 

6.2.3.	Samvetet	
I faktarutorna anspelas det i vissa fall endast på ethos och logos, där är faktarutorna ren 

information om hur vissa saker ska sorteras och de inger kompetens genom det fakta de 

lägger fram, men de använder inte värdeladdade ord. I vissa faktarutor använder de dock 

begrepp som förorenar, förstör och liknande, vilka kan ha en appellation till våra känslor, vi 

vill gärna inte förstöra för något annan. Pathos är dock inblandad när de skriver om 

världstoalettdagen och att det ”… runt om i världen sprids sjukdomar som skördar liv”. Att 

använda sig av uttrycket att något skördar liv ger för de allra flesta en känslomässig påverkan. 

I faktarutan ”Hur kan vi minska avfallet” används ordet onödigt två gånger i olika former i två 

av fyra punkter. En faktaruta om konsumentmakt där en mening lyder ”Mat produceras ofta 

med stora insatser av energi och gifter och på många håll är arbetsförhållandena dåliga”. 

Här kan vi se flertalet exempel på värdeladdade ord såsom ofta, stora insatser och att 

arbetsförhållandena är dåliga. Detta är även det ett bevis på UMEVAs försök att med 
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värdeladdade ord påverka våra känslor. 

En faktaruta i kalendern beskriver användandet av engångsartiklar och hur man bör och inte 

bör använda dessa. De skriver inte att engångsartiklar är dåligt, men att om man måste 

använda engångsartiklar, så ska man gärna ta svanenmärkta varor som är förnyelsebara och 

kan återvinnas. Här kan användandet av ordet måste ses som ett värdeladdat ord, pathos, för 

att ge kunden dåligt samvete om man använder engångsartiklar. Resterande delar av texten ser 

till kundernas förnuft med objektiv fakta om svanenmärkta artiklar. I denna variant av texter 

får man intrycket att UMEVA ställer sig över kunden, att de vet bättre och ska förklara för 

kunden vad denne gör fel. De använder sig också av utropstecken och fet stil, vilket ger 

intrycket av att de som skrivs är en uppmaning och inte bara ett tips.  

6.2.4.	Framtiden	
I flera fall kan vi se hur UMEVA vill få oss att tänka på framtiden och vad vi kan göra för att 

den ska bli en bättre framtid, hu vi kan göra skillnad. Ett återkommande citat i materialet är 

”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn”, vilket är ett citat UMEVA 

inte är ensamma om att använda sig av. De använder påståenden som att det är vår skyldighet 

och angelägenhet att genom aktiva val sortera och återvinna, däremot styrker de inte detta 

med fakta för att förklara ytterligare. Det ger intrycket att de spelar på kundernas känslor och 

det framförs enligt retorikens pathos. UMEVA använder ord för att försöka påverka oss 

kunder/mottagare känslomässigt och på så vis få oss engagerade och övertygade om deras 

budskap.  De vill hjälpa oss att göra rätt val och vi kan göra stor skillnad samtidigt som vi har 

en skyldighet att sortera våra sopor. De hjälper oss med smarta lösningar som i sin tur ska 

underlätta för oss och dessutom göra så att vi sparar pengar.  

 

UMEVA utgår även i bilderna de använder ibland från vårt samvete, och fortsätter där på 

spåret att vi ska lämna över en hel och fungerande jord till våra barn och barnbarn. Här kan 

det dras paralleller till Barthes och hans tankar kring myten, att vi utifrån våra sociala och 

kulturella värderingar blandar in känslor i våra resonemang (Laughey, 2007:58). I vårt 

samhälle ses denna information som sanning, vi är vana vid denna typ av samhällsinformation 

och det som står är helt enkelt hur det är, sanning. Detta kan vi även se i Foucaults tankar 

kring diskursen och att vi accepterar detta som sanning (Storey, 2009:130). Det finns ett 

samband mellan bilderna och texten i foldrarna och paralleller kan då dras till Saussures 

teorier inom semiotiken (Laughey, 2007:54). T.ex. ett barn som står och tittar ut över vattnet 

där texten till bilden framför barnets tacksamhet för att vi tar hand om vattnet som hen i 
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framtiden ska förvalta. Samspelet här emellan är tydligt, barnet tittar ut över sin framtid som 

vi förvaltar och vi ska ta hand om det vi har för framtida bruk. 

6.2.5.	Förnuftet	
Informationsmaterialet innehåller som nämnts flertalet faktarutor med information om olika 

sätt att som privatperson utföra miljömedvetna val och handlingar. För att kunderna ska få 

viljan att utföra dessa handlingar har UMEVA flertalet retoriska argument i sina foldrar och i 

kalendern. I många fall kan vi se hur de använder sig av de fyra begrepp från Laclau och 

Mouffe som nämnts tidigare, nämligen påstående, fakta, premiss och premissargument. 

Oftast framkommer det redan i rubriken till faktarutan vilket som är det påstående som 

framförs: Källsortera mera, Engångsgrill=Dåligt miljöval och Drick kranvatten! Detta följs 

sedan av fakta: 47 % av innehåll i soppåsen består av förpackningar, matavfall och tidningar, 

engångsgrillen kan endast användas en gång, samt att dricksvatten är kallt, gott och läskande. 

Informationen som följer är premissen, det underförstådda som är en sorts princip som delas 

med mottagaren. Det kan till exempel vara att hälften av soporna är sådant som borde 

återvinnas, att engångsgrillar är ett dåligt miljöval och att vatten är den billigaste drycken. 

Premissargument var svårare att hitta i materialet, men ett sådant var att det i samband med 

engångsgrillar är mycket aluminium som går till spillo.  

 

Bildtexter är genomgående för 

bilderna i UMEVAs kalender, där 

det är kunderna själva som fått ta 

bilder och sedan skickat in till 

UMEVA. En bild på häggblommor 

(till vänster) får förankring i 

bildtexten: ”Genom att vi 

källsorterar och värnar om miljön på 

olika sätt så får vi något vackert att 

se på samt dofta tillbaka, som till exempel den friska häggen i Hedlundadungen.” En bild på 

frostmönster på ett fönster beskrivs med texten ”Naturens egen praktfulla sortering av 

iskristaller”. Genom att källsortera får vi alltså en fin natur, som även den genomför en sorts 

sortering. En annan bild visar två lyckliga personer som åker åkmadrass i ett snötäckt 

vinterlandskap med har bildtexten ”Ren miljö ger vit snö och möjliggör miljövänliga nöjen!”. 

Vilket ger intrycket att om vi värnar om miljön så får vi vita vintrar där vi kan roa oss. 
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Bilderna visar alltså inte bara den fina naturen, utan den ser ut så för att vi källsorterar och 

tänker på hur och vad vi konsumerar. Med dessa bilder vill UMEVA också visa naturen som 

något rent i argumentationssyfte, i liknelse med Hansens tolkningar om användandet av 

naturens diskurs (Hansen, 2010: 157). 

6.3.	UMEVAs	miljödiskurser	
I informationsmaterialet har UMEVA flertalet ord som är återkommande och på så sätt även 

kännetecknande för sin diskurs. Exempel är deras upprepade användande av orden: minimera, 

återanvända, återvinna, energi, hållbar, resurs, kretslopp och miljövänligt och självklart 

också miljö. De kan ses som olika tecken som UMEVA använder för att förmedla sitt 

budskap. De använder samma ord/tecken återkommande för att kunderna ska känna igen sig 

och inte ska behöva fundera över vem det är som sprider budskapet. Paralleller kan här dras 

till Laclau och Mouffes syn på språket som ett teckensystem och en betydelseskapande 

process och ett exempel på ekvivalenskedjor (Bergström och Boréus: 2013:365). Alla 

begreppen beskriver vad miljödiskursen är, vilket innebär att motsatserna är vad den inte är. 

 

I vissa fall ger UMEVA tecken en ny mening i informationsmaterialet. Med rubriken ”Låt 

komposten vara din vän” kan vi tänka oss att UMEVA vill få oss att se komposten som något 

den mest troligt inte är, nämligen en vän, och ge den en ny mening. Elementet kompost får 

som begrepp en ny betydelse. Från att vara en låda med avfall ute på tomten till att bli något 

att bry sig om, en vän att ta hand om. Detta kan ses som ett försök av UMEVA att ge 

kunderna en närmare relation till sin hantering av avfall, här komposterande. Det finns fler 

exempel där de i sin diskurs försöker ge tecken nya innebörder, däribland det tidigare nämnda 

välfärd i meningen ”Tillsammans skapar vi ren välfärd”. Välfärd som brukar ses som en 

social konstruktion och ett politiskt begrepp ska här istället få en annan innebörd inom 

miljödiskursen. Tecknet välfärd som i vanliga fall inte brukar ses som ett element av olika 

betydelser får här en annan innebörd och det sker en form av artikulation, tecknet 

sammanfogas med tecknet ren och passar därmed in i UMEVAs miljödiskurs. Som sista 

exempel i samma kategori, att ge tecken ny innebörd, har vi tecknet grön. I detta sammanhang 

används det i begreppen Grön guide och grönare artiklar, med devisen att grön är något mer 

än en färg. När elementet grön här kopplas samman med ytterligare tecken går det från 

betydelsen av att bara vara en färg till att också vara miljövänligt, det sker än en gång en 

artikulation.  
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Som tidigare nämnt används tecknet resurs flitigt genom materialet. Ett användningsområde 

är att UMEVA konstaterar att allt avfall inte är skräp utan kan återvinnas eller återanvändas 

och därför är resurser. Samma sak där de skriver att rätt sak på rätt plats inte är skräp, utan 

resurser. Betydelsen för resurs står fast, men däremot kan betydelsen för tecknen avfall och 

skräp ifrågasättas. Dessa två brukar ses som synonymer tillvarandra, men i detta fall vill 

UMEVA få oss att tro/inse att tecknen är av olika innebörd. I UMEVAs miljödiskurs är avfall 

ett element med en annan betydelse än skräp, det är en resurs som är användbar. 

 

Tillsammans med tecken vars innebörd är kända sedan tidigare har UMEVA överraskat med 

två nya tecken/ord, nämligen upcycla och miljönär. De skriver ”Istället för att bara återvinna 

(recycle) material så är nu återbruk (re-use) och att ge saker en helt ny funktion (upcycle) den 

starkaste trenden. Fantastiskt smart!” Vidare beskriver de miljönär med definitionen: ”Någon 

som genom medveten shopping, eller genom att göra om saker så att de får ny funktion, får 

mer kvar i plånboken och en skön känsla inombords”. De använder tecken, eller delar av 

tecken, och slår samman dem till nya tecken. Det blir ett sätt att foga samman dem till en 

diskurs eller närmare bestämt att passa deras diskurs, ännu ett exempel på artikulation. 

UMEVA ger oss med dessa tecken förslag på hur vi kan leva mer miljövänligt, samtidigt som 

vi kan spara pengar, ett argument till att försöka övertyga kunderna om att dela nytta med 

nöje. Här kan vi se hur UMEVA med hjälp av tecken argumenterar genom att försöka få 

kunderna att identifiera sig med uttrycket miljönär och därmed få dem att ändra sina attityder, 

som Hansen förklarar argumentationen i miljödiskursen (Hansen och Cox 2015:40). 

6.4.	Miljöpolicyns	genomslag	i	kommunikationen	
Det stora beviset på hur UMEVAs miljöarbete genomsyrar informationsmaterialet kan läsas i 

förordet till miljökalendern som är ett brev från Vd:n, Tomas Blomqvist. Han skriver 

”Tillsammans med alla medborgare vill vi fortsätta utveckla vår livsmiljö så att den blir 

långsiktigt hållbar även utanför kommunens gränser”. Han fortsätter ”Möten ger inspiration 

och är en grund för att skapa förtroende och engagemang, sprida kunskap och skapa 

möjligheter till en hållbar utveckling”. Målet i miljöpolicyn avseende ett långsiktigt hållbart 

kretsloppssamhälle finns inte bara med här, utan följer med som en röd tråd i hela materialet. 

Alla tips och råd som UMEVA förmedlar finns där för att det ska kunna bli just ett hållbart 

samhälle, samt minska UMEVAs och därmed också kundernas påverkan på miljön. För att ge 

kunderna en extra knuff i rätt riktning ger han dem (och sig själva) beröm genom att skriva att 

UMEVA och Umeåborna är förebilder både nationellt och i andra regioner när det kommer 
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till återvinning. Vi kan och bör helt enkelt hjälpas åt i målet att bli mer miljömedvetna.  

Återkommande i materialet är som tidigare nämnts den kostnad som uppstår i samband med 

avfall. Inte bara i kronor för de som betalar sophämtning, utan även kostnaden för miljön som 

uppstår när vi inte återvinner eller sorterar våra sopor. Vi ska se att det finns en vinst både för 

oss själva men även för samhället i stort om vi återbrukar, återvinner eller på annat sätt 

minskar avfallsmängden. Här kan det dras paralleller till det faktum att UMEVA har som mål 

att besluten som fattas ska ha både ekonomi och miljö i beaktande och i och med dessa tips 

inkluderas bägge aspekter. Vi kan också dra liknelser till Forsberg forskning, om att slitas 

mellan ekonomisk tillväxt och arbete med miljö och hållbarhet (Forsberg, 2007:4). 

 

Målet att minska samhällets avfallsmängd och öka återvinningen är, även om det inte är 

konkret angett hur detta ska ske i miljöpolicyn, ett mål som kan ses som anledningen till att 

kalendern och de övriga informationsmaterialet över huvud taget publicerats. Alla tips och råd 

har en koppling till att minska avfallsmängden och enklare kunna återvinna eller på annat sätt 

få nytta av sådant som oftast ses som skräp.  
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7.	Diskussion	
Anledningen till att UMEVA publicerat informationen som här analyserats är kortfattat för att 

få kunderna att minska sitt avfall. Deras kunder ska genom informationen uppmuntras att 

återvinna, återbruka och minska sitt resursslöseri vilket ska leda till en hållbar miljö och 

framtid. Kunderna ska bli ”miljönärer” som är medvetna om sina val som bland annat genom 

att återbruka gamla varor ge dem nytt liv. För att locka till detta skriver UMEVA att det är 

trendigt och smart. Att återanvända och återbruka varor har blivit en vanlig företeelse som 

bland annat kan ses på social medier där människor delar bilder och visar hur deras gamla 

byrå blivit som ny efter ett lager färg och andra enkla medel. Att försöka locka kunderna till 

sådant som är miljömedvetet genom att säga att det är trendigt kan vara ett sätt att få med sig 

de som tidigare inte sett miljötänkande som något för dem. Kanske har dessa personer inte 

tänkt på att de gör något för miljön när de återbrukar varor.  

UMEVA använder sig av många återkommande argument som riktar sig till både de som 

redan är miljömedvetna, men också de som kanske inte engagerar sig så mycket inom 

miljöområdet. Detta ger intrycket att de anser sina kunder vara olika miljömedvetna och väljer 

retoriska argument därefter. De blandar argument som exempelvis att det är din skyldighet, du 

hjälper till, du gör skillnad, det är ekonomiskt, samtidigt som de anspelar på kundernas 

samvete och att de ska tänka på framtiden. Hur kan då kunderna tolka dessa budskap? De som 

redan är miljömedvetna och återvinner sitt avfall kanske bara ser informationen som en klapp 

på axeln, ett bevis på att vad de gör är något bra. De som inte är lika miljömedvetna får 

däremot flertalet argument som kan tänkas leda dem i ”rätt” riktning. De får veta att om de 

återvinner och återbrukar är det inte bara miljön som vinner, utan även deras egen plånbok. 

Därför kan det tänkas att den ekonomiska aspekten är så frekvent i materialet eftersom att det 

är en viktig fråga för många och de vill inte göra av med pengar i onödan. Att spela på 

kundernas samvete genom att poängtera att det är barnens jord vi lånar kan också ge vissa 

kunder ett argument som får dem att ändra sina vanor. En förälder villa att deras barn ska må 

bra, så varför lämna över en jord där vi förbrukat alla resurser? 

UMEVAs miljöpolicy innehåller inga konkreta mål utan talar istället om vad de vill 

åstadkomma, men inte hur. De ska minska avfallsmängden i kommunen och därmed 

miljöpåverkan. För att kunna minska avfallsmängden i kommunen måste de på något sätt 

kunna påverka de som slänger soporna de ska ta hand om, nämligen 

kunderna/kommuninvånarna. Det informationsmaterial som analyserats innehåller nästan 

uteslutande argument, tips och idéer för att få kunderna att hjälpa UMEVA med sina mål. 
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Skulle UMEVA inte ha dessa mål skulle troligtvis inte foldrarna och kalendern finnas till.  

Kanske är vissa kunder redan övertygade om att de ska återvinna allt de kan, men i övrigt 

finns många som inte vet, eller inte bryr sig om konsekvenserna av vad de slänger i soporna. 

Informationen UMEVA skriver och sprider är deras verklighet och därmed sanning, som vi 

som mottagare är menade också ska se som sanning. Eftersom kommuninvånarna tillhör 

samma samhälle kan vi anta att de också accepterar samma typ av diskurs och att det ses som 

sanning av i alla fall de flesta. Självklart finns det människor som inte tar del av information, 

eller sätter sig emot den, inte ser den som sanning. Som Foucault sa, finns det makt finns det 

också motstånd. Kanske kan det vara så att de som inte återvinner sitt avfall, de som skulle 

behöva den här informationen mest, är de som inte vet att informationen finns. 

 

Att UMEVA väljer att lägga stor vikt på argument som riktar in sig på känslor och samvetet 

hos människor kan vara både bra och dåligt. Självklart kan det leda till att många blir mer 

miljömedvetna, men samtidigt kan det också göra så att många väljer att blunda för 

argumenten, de vill inte känna sig tvingade till något. Det kan också ses som att man sätter sig 

i oppositionella koden när det kommer till tolkningen av budskapet, man väljer helt enkelt att 

avfärda den då man inte delar samma åsikt. Kanske är mina tolkningar av budskapet en 

produkt av att jag härstammar från just den sociala och kulturella bakgrund som de som 

sammanställt foldern. En person med annan bakgrund skulle kanske inte se ord- och bildvalen 

i foldern som ett sätt att försöka påverka oss utifrån våra känslor och vårt samvete. Även om 

UMEVA använder en sorts miljödiskurs i sitt material så skriver de på ett sätt som ska vara 

lätt att förstå för många. De vill skapa en relation till den som informationen riktas till, 

kommuninvånarna, och därmed sätta sig i samma sociala interaktion som dem genom att inte 

använda ett språk som inte anses allt för byråkratiskt. 

 

UMEVA tilltalar ofta direkt den som läser och försöker skapa en relation till denne. De ställer 

uppmaningar direkt till läsaren och inger ett förtroende i och med att de kommer med tips och 

råd för att bland annat hjälpa denne spara pengar. De förklarar om och om igen hur viktigt just 

ditt arbete är, din återvinning. De hade lika gärna kunna lägga upp informationen som just det, 

information i form av ren informativ text utan något tilltal till personen som läser. I och med 

användandet av ordet ”du” känner sig läsaren delaktig i texten och kan ta åt sig av berömmet. 

När UMEVA sedan förklarar att man tillsammans kan göra skillnad och använder sig av ”vi” 

i tilltalet så ger det en gemenskap, läsaren blir en del av något större. 
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Till många av bilderna, särskilt i kalendern, visade bildtexterna på en väldigt tydlig 

förankring. Ibland övertydlig och långt dragen att den är på gränsen att gå till överdrift. Till 

exempel bilden på häggen där bildtexten kortfattat säger att om vi källsorterar så får vi en fin 

miljö. Det får det att låta som att källsortering är det viktigaste när det kommer till vår miljö 

och utan återvinning så finns det ingen natur. Samma sak med bilder där två väldigt glada 

personer åker på en åkmadrass i snön. Där säger bildtexten att ren miljö ger snö och möjlighet 

till miljövänliga nöjen. Personerna på bilden är glada på grund att de kan leka i snön och utan 

en ren miljö hade det inte varit möjligt. För att tänka i motsatser kan vi tänka att utan en ren 

miljö är man inte glad. Detta kan kopplas till semiotiken där motsatser ställs mot varandra 

genom att berätta hur något inte är. Detta blir väldigt tydligt i dessa två bilder, ren miljö och 

återvinning leder till blommor och snö, och struntar man i miljön leder det till motsatsen, en 

förstörd miljö utan årstider. 

 

För att sammanfatta de huvudsakliga resultaten av denna studie kan vi se att UMEVA vill 

förmedla till sina kunder hur och varför de ska återvinna, kompostera och återanvända, detta 

för att de (kunderna och UMEVA) sedan ska minska sin mängd avfall. UMEVA försöker 

tilltala deras kunder direkt genom att dua dem och återkommer med argument som ser till 

kundernas ekonomi, men även deras samvete över att framtiden ska bli en värld deras barn 

och barnbarn kan leva i. Informationsmaterialet kan ses som ett resultat av de mål UMEVA 

anger i deras miljöpolicy och ägardirektiv. Målen som anges är övergripande, men utan dessa 

hade de inte behövt försöka intala deras kunder att minska sin mängd avfall.  

7.1.	Förslag	på	forskning		
Eftersom denna studie är utförd som en text- och bildanalys kan andra undersökningar utföras 

med samma frågeställningar, men med andra metoder, till exempel som en intervjustudie. De 

som är ansvariga för kommunikationen på ett bolag eller likande intervjuas och de själva får 

svara på hur de försöker skapa ett miljöengagemang hos sina kunder. En sådan undersökning 

kan även vara aktuell för andra sorters företag och behöver inte ha återvinning som 

huvudsyfte. Kanske kan det vara en organisation som vill öka miljömedvetenheten hos 

konsumenter så de köper mer miljömärkta produkter. För att få reda på hur kunderna sedan 

ser på informationen de nås av kan även de intervjuas, eller svara på en enkätundersökning för 

att nå fler svaranden. Detta ger då en annan infallsvinkel i form av hur sändare och mottagare 

ser på informationen istället för att undersöka hur texten i fråga ser ut och vad den förmedlar. 
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En intervjumetod skulle även kunna undersöka och ge en större inblick i Foucaults 

maktperspektiv ur både mottagarnas och sändarnas synvinkel. Kunderna skulle kunna 

redovisa hur de som mottagare ställer sig till informationen och då även den maktutövning 

som sker och sändarna skulle kunna förklara varför de använder sig av en viss metod för att 

försöka ändra kundernas beteende. 	 	



	 30	

8.	Referenslista	
	
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.). 2012. Textens mening och makt. 3:2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  

Björneloo, Inger, 2007. Innebörder av hållbar utveckling: en studie av lärares utsagor om 

undervisning. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/10517/1/gupea_2077_10517_1.pdf  

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.). 2010. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2:1 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Fagerström, Linda & Nilson, Maria. 2008. Genus, medier och masskultur. 1. uppl. Malmö: 

Gleerup.  

Fiske, John. 1990. Introduction to communication studies. 2. uppl. London: Routledge. 

Forsberg, Björn. 2002. Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling: en studie av miljöfrågan i 

tillväxtsamhället. Umeå: Umeå Universitet.  

 

Hansen, Anders. 2010. Environment, media and communication. 1. uppl. New York: 

Routledge. 

 

Hansen, Anders & Cox, Robert (red.). 2015. Routledge handbook of environment and 

communication. 1. uppl. New York: Routledge.  

 

Hartman, Jan. 1998. Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. 1. uppl.  

Lund: Studentlitteratur. 

 

Laughey, Dan. 2007. Key themes in media theory. 1. uppl. Maidenhead: Open University 

Press, McGraw-Hill Education. 

 

Nerman, Bengt. 1988. Massmedieretorik. 1. uppl. Stockholm, Almqvist & Wiksell Förlag 

AB. 

 



	 31	

Tollin, Katharina & Törnqvist, Maria. 2014. Feminism i rörliga bilder. 2. uppl. Stockholm: 

Liber. 

 

Storey, John. 2009. Cultural theory and popular culture – an introduction. 5. uppl. 

Dorchester: Pearson Education Limited. 

 

Svenska FN-förbundet. 2012. FN & hållbar utveckling, Rio+20. Förenta Nationerna. 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling/hallbar-utveckling-/ (Hämtad 2015-12-26).  

 

Trost, Jan. 2012. Enkät-boken. 4:1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 

Umeå kommun. 2015. Avfall och återvinning. 

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/avfallochatervinning.4.6afa3d411ffd91f

bea800019607.html (Hämtad 2015-12-26).  

8.1.	Källor	för	informationsmaterial	
UMEVA. 2012. Miljöpolicy. 

http://umeva.se/omoss/kvalitetmiljoocharbetsmiljo/miljopolicy.4.f24c96812fe4b23034800096

02.html (Hämtad 2015-12-21). 

 

Umeå kommun. 2008. Miljömål. Plakat tryck: Markaryd. 

http://www.umea.se/download/18.2aeb902411d30c9e460800015040/1361887845126/Miljöm

ål.pdf (Hämtad 2015-12-20).  

	
UMEVA. Kompostera och din lycka är jord. 

http://umeva.se/download/18.bbd155013df57aaeea35fa/1366102378031/Kompostera+och+di

n+lycka+är+jord.pdf (Hämtad 2015-11-05). 

 

UMEVA. 2012. Ta hand om resten! 

http://umeva.se/download/18.6b258fd113b46be90db4bf/1361888897217/Ta+hand+om+reste

n+-+återvinning+av+matavfall.pdf (Hämtad 2015-11-05). 

 

UMEVA. 2014. Rent vatten och god miljö i Umeå. 

http://umeva.se/download/18.4c5367bf14849e79f597b31/1411043520304/Umeva_2014_fold

er_A4_slutversion.pdf (Hämtad 2015-11-05). 



	 32	

UMEVA. 2013. Lämna ditt GROVAVFALL & FARLIGA AVFALL till återvinning! 
http://umeva.se/download/18.6f3b390214107b691a1552a/1378990593004/Grovavfall+o+FA
_flerbostad_lr.pdf (Hämtad 2015-11-05). 

 

UMEVA. Sortera ditt avfall hemma. 
http://umeva.se/download/18.6056e9f5136ab84e57f1a63/1361888911121/Sortera%2Bhemma
_infoblad_lgh_2012_webb.pdf (Hämtad 2015-11-05). 

 

UMEVA. 2011. Vi är stolta över att arbeta för dig! 
http://umeva.se/download/18.7e886ad613244d69f468000113/1361888897583/VA-
+och+avfallsinfo+för+fastighetsägare.pdf (Hämtad 2015-11-05). 

 

UMEVA. 2014. Miljökalender. 
http://umeva.se/download/18.14ee8b149ae8194ce364e/1416314063579/Miljokalender_2015_
UMEVA_A4.pdf (Hämtad 2015-11-05). 

 

 


