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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ta reda på hur studenter uppfattar och tänker kring energibolags 

kommunicerade miljörelaterade innehåll samt vilken syn de har på energibolags miljömässiga 

ansvarstagande. Uppsatsen utgår från följande två frågeställningar; Hur resonerar studenter kring 

energibolags miljöprofil och deras miljömässiga hänsynstagande? Hur kommuniceras, uppfattas 

och bemöts Vattenfall och Telge Energis miljörelaterade innehåll?  

 

Den genomförda studien bygger på en receptionsanalys i form av fokusgruppsintervjuer, i syfte 

att ta reda på studenternas resonemang och uppfattningar kring två energibolags hemsidor och 

reklamfilmer. Fokusgrupperna konstruerades bestående av studenter vid Uppsala Universitet i 

åldern 21-28 år, med liknande socioekonomisk bakgrund.  

 

De väsentliga resultat som fastställdes var att den miljöidentitet som flest studenter kunde 

kategoriseras efter var miljöopportunister. Majoriteten anser därmed att det är viktigt att 

energibolag visar att de tar ansvar för miljön men att de i praktiken styrs av pris och service.  Ett 

stort och välkänt energibolag är förtroendeingivande vilket visar på en större acceptans för dessa 

etablerade företag. Negativa miljöincidenter som ett energibolag är involverad i kan skada mer än 

vad det kan gynna ett energibolag som aktivt kommunicerar att de tar ställning i miljöfrågan. 

Övervägande studenter avläste Vattenfalls material dominant vilket innebär att de delade 

Vattenfalls dominanta kod och därmed innehållets implicita budskap. Ingen oppositionell 

avläsning gjordes, vilket förstärker att majoriteten instämde med Vattenfalls miljörelaterade 

innehåll. Det konstaterades vidare att flest studenter gjorde en förhandlande avläsning av Telge 

Energis miljörelaterade innehåll. De höll till viss del med om Telges kommunicerade budskap 

men ifrågasatte på vilket sätt det framfördes. Ingen dominant avläsning gjordes av Telge, med 

detta fastställande kan konstateras att ingen helt och hållet instämde med deras material.  

 

Nyckelord: Cultural studies, encoding/decoding, receptionsanalys, miljömedvetenhet, 

miljöidentitet, energibolag, Vattenfall, Telge Energi 
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Abstract 

Title: Energy companies by the young environmentally opportunists' lens - A reception study of 

students' interpretations of the energy companies' environmental communication 

Author: Evelina Möller & Daniella Matts 

Tutor: Cecilia Strand 

Purpose: The purpose of this study is to identify students' perceptions of energy companies 

announced communication environmental plan. The study intends to find out how young adult 

university students with similar socio-economic background, reads the energy company 

announced environmental message as part of their meaning making process.  

Method/Material: The method used was four focus groups containing 16 students of Uppsala 

University, Sweden, discussing Vattenfalls and Telge Energis homepage and commercial. The 

study proposed different environmental identities inspired by SIFO research international and 

used Stuart Halls(1980) encoding/decoding model to analyze the results.  

Main results: The main results was that the environmental identity that most students could be 

categorized according to, were the environmental opportunist. The majority therefore considers 

it important that energy companies indicate that they take responsibility for the environment, but 

in practice they are governed by price and service. Further the main results showed that a large 

and well-known energy company are more trustworthy than a smaller unknown one. Mostly 

students read Vattenfall's material dominant, which means that they shared the companies 

dominant code and thus the contents implicit message. It was also found that most students did a 

negotiated reading by Telge Energi's environmental content, wich means they agreed to some 

extent with the companies communicated messages, but questioned the manner in which it was 

presented. 
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Förord 
 

Vi vill tacka samtliga deltagare i fokusgruppsintervjuerna, utan er medverkan hade inte 

undersökningen varit möjlig att genomföra. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Cecilia 

Strand, för ett gott stöd genom hela processen, du har varit till stor hjälp. 

 

Eftersom uppsatsen har två författare vill vi nämna något om skrivfördelningen. Vissa sektioner 

har till en början delats upp mellan författarna och skrivits mer eller mindre individuellt, för att 

sedan mynna ut i ett skrivet samförstånd. Det har skett en nära samverkan och ett gott samarbete 

mellan författarna. Uppsatsens slutliga innehåll och utformning står båda författarna bakom.   
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1. Inledning & Bakgrund 
	  
I uppsatsens inledande kapitel introduceras ämnet i form av bakgrund, centrala begrepp presenteras för förståelse 

av studien och ett kort resonemang kring tidigare forskning sker.  Studiens forskningsproblem redogörs följt av 

syfte och frågeställningar. Slutligen beskrivs uppsatsens avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Introduktion 

1.1.1 Aktuell samhällsdebatt  
I dagens samhälle får klimat och miljöfrågor allt större utrymme i den samhälleliga debatten och 

studier tyder på att miljömedvetenheten ökar bland EU-medborgare däribland svenskar och deras 

inställning till miljön.(Nilsson. SEKAB 2011) I takt med det ökade intresset för miljöfrågor ökar 

samhällets förväntningar på företag och organisationer, som idag står inför mycket komplexa 

omständigheter där de förväntas ta ställning såväl politiskt som miljömässigt. CSR (Corporate 

Social Responsibility) har under en längre tid visat sig ha en positiv inverkan på en organisations 

relation till sina intressenter, vilket gör den kommunicerade CSR-verksamheten otroligt 

betydelsefull. Hur ett företag når ut med sitt verkande genom kommunikation har en direkt effekt 

på hur intressenter uppfattar organisationen. Konsumenter tenderar av idag att ställa sig skeptiska 

till företag som kommunicerar om att de tar socialt och miljömässigt ansvar. För att inte CSR 

endast ska ses som ett ytligt PR-trick krävs noga utformade kommunikationsplaner, för att på 

bästa sätt nå ut till sin målgrupp och för att denna ska uppfatta organisationen på önskvärt 

sätt.(Bortree 2014) Det räcker inte att endast fokusera på vinstintressen då allmänheten ställer 

höga krav på att organisationer tar ansvar i olika aspekter, att visa på socialt, etiskt, ekonomiskt 

och miljömässigt ansvar är idag avgörande för att skaffa sig legitimitet hos intressenter och 

allmänheten.(Coombs 2010, s 262) Under det senaste decenniet har socialt ansvarstagande utöver 

det som lagen kräver fått allt större utbredning. År 2009 hade Europas 150 största börsnoterade 

företag ett avsnitt om hållbarhet, ansvarstagande eller miljö på sina hemsidor.(Borglund 2003, s 

12) 

 

1.1.2 Organisationer och kommunikation 

Hur organisationer formar meddelanden för att nå ut till människor, som dagligen utsätts för 

otaliga medietexter i det ständiga flöde av information som massmedierna genererar, är av idag 

avgörande för att nå ut på rätt sätt i den komplexa digitala värld vi lever i. Hur en organisation 

kommunicerar genom logotyper och teman, hur tydligt organisationens identitet är positionerad, 

hur transparent organisationen är med sin verksamhet, bidrar till i vilken utsträckning en individ 

kan identifiera sig med innehållet. Det handlar om att skaffa sig en fördelaktig position i 
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konsumentens medvetande, för att kunna differentiera sig i förhållande till sina konkurrenter. Allt 

från fysiska attribut såsom logotyp och layout till den planerade kommunikation som en 

organisation använder sig av i form av reklam, PR och publicitet, bidrar till att en image skapas av 

organisationen och som når ut till dess intressenter. Hur en organisation framstår utåt påverkar 

den bild intressenterna får av organisationen i fråga. Dessa egenskaper skapar tillsammans en 

image som utmärker organisationen.(Cornelissen 2011, ss 61, 65) Den uppfattning en person har 

av en organisation har inflytande på hur denne uppfattar ett meddelande från en organisation och 

färgar den tolkning som görs av företagets innehåll.  

 

1.1.3 Identitet och medielandskap 

Människan är en social varelse och strävar efter att bli en del av den moderna samtida världen. 

För den enskilda individen pågår ett ständigt bejakande av den egna personligheten och vad som 

förväntas av en.  Media bidrar till stor del med denna information och hjälper oss att definiera 

den verklighet vi lever i och därmed vilka vi är. Denna självuppfattning har att göra med hur en 

individ identifierar sig med ett visst medieinnehåll. När människor sorterar intrycken från 

medieinnehåll jämför de likheter och skillnader med sig själva och den information som går att 

utläsa av meddelandet. Media skapar föreställda gemenskaper som ger en känsla av nationell 

samhörighet människor emellan. Detta gör att vi både har kollektiva och sociala, men även 

personliga identiteter. Den kollektiva och sociala identiteten kan kopplas till det sammanhang 

som individen ingår i; geografisk härkomst, ålder, utbildning etc.  Denna identitet kan dock 

variera beroende på situation och vad man värdesätter i ett visst innehåll. Den personliga 

identiteten är däremot vad vi anser vara unikt med oss själva, vad som skiljer oss från andra och 

vad som gör våra erfarenheter speciella.(Gripsrud 2011, ss 18-22) Dagens mediala landskap 

främjar en mer fragmenterad identitet, som erbjuder människor flera identiteter beroende på 

vilken medieplattform man befinner sig på och vilket typ av medieinnehåll det rör sig 

om.(Gripsrud 2011, s 25) En publik ska inte ses som en stor massa av individer utan som ett 

antal sub-kulturella formationer av grupper eller medlemmar, som delar kulturella förståelser 

gentemot avläsning av meddelanden på specifika sätt.(Thornham, Bassett & Marris 2009, s 381) 

 

1.1.4 Miljömedvetenhet 
Miljömedvetenhet kan definieras som att individen medvetet väljer livsstil, som orsakar minsta 

möjliga negativa påverkan på miljön. Tankar och funderingar kring miljökonsekvenser följer 

individen i dess vardag. En miljömedveten person vet om att vilken livsstil man väljer, har direkt 

inverkan på miljön och anpassar därmed sitt beteende och sina handlingar, för att minimera de 
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negativa effekterna. Trots att en individs attityd tenderar att gå åt ett miljömedvetet håll, ställer 

denne alltid fördelar med miljövänliga handlingar mot det pris som den enskilde individen får 

betala. Det kan handla om kostnader i form av högre pris på en produkt men även uppoffringar 

som åtgärderna kräver på den livsstil man har. Vilka investeringar och uppoffringar personer är 

beredda att göra varierar. Vissa är benägna att betala ett högre pris eller dra ner på sin 

konsumtion för att värna om miljön medan vissa är mindre tillmötesgående. Detta kan skilja sig 

åt sett till både ålder och kön.(Maibach 1993) Studien har tagit inspiration från en undersökning 

genomförd av SIFO research international(Callius 2007) där fyra olika miljötypologier 

presenteras. Relevanta delar har tagits ut för studien och de fyra miljötypologierna har använts i 

skapandet av fyra identiteter med skilda synsätt på miljö och klimatfrågor i syfte att besvara 

frågeställningarna. Konsumenter påstås ha en låg medvetenhet kring organisationers varierande 

involvering i CSR- arbete, detta medför att det ställs högre krav på organisationer att i större 

utsträckning sträva efter att utbilda konsumenter för att öka medvetenheten. Företag måste 

således bli bättre på att kontextualisera deras CSR-verksamhet och därefter kommunicera detta 

till konsumenter.(Pomering & Dolnicar 2008 s 285)   

 

Dagens unga vuxna studerande har växt upp i skuggan av klimatfrågan och kan tänkas utgöra en 

mycket medveten generation, som rimligtvis ställer högre miljömässiga krav på organisationer. 

Detta kan tänkas färga den ögonlins genom vilken de ser på energibolags kommunikation. Denna 

generation är på väg ut i livet och kan inom en snar framtid tänkas stå inför val av elavtal till en 

första bostad, vilket gör dem till en aktuell målgrupp för energibolag. Ett urval av studenter 

beskrivs mer ingående i kapitlet om urval, men dessa kommer att utgöra de 

fokusgruppsintervjuer, som ligger som underlag för denna receptionsstudie.  

 

1.1.5 Tidigare forskning 

Tidigare studier finns kring Vattenfall och deras involvering i CSR och handlar bland annat om 

specifika kampanjer och deras utfall. I sin studie analyserar Trapp (2012) en av Vattenfalls CSR- 

kampanjer där de framställde sig som en klimatambassadör, effekten av denna ansträngning gav 

dock negativa resultat i bemärkelse av sämre trovärdighet hos intressenter, trots att kampanjen i 

sig ansågs som lyckad i många avseenden. Studien visar på problematiken kring att som en 

vinstdrivande organisation engagera sig i CSR frågor, hur CSR kommuniceras samt att socialt och 

miljömässigt ansvar har stor betydelse för hur det kommunicerade innehållet uppfattas. Detta 

inverkar i sin tur på organisationens image och rykte, artikeln lyfter upp frågan om hur 

internationella organisationer med höga koldioxidutsläpp, bör beakta CSR och miljömässigt 

ansvar. Kommunikation kan användas för att försvara en position och lägga över socialt ansvar 
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på andra aktörer. Forskning har gjorts ur företags perspektiv och belyst problematiken kring att 

ta ställning i CSR och miljöfrågor, mindre tidigare forskning har funnits kring hur energibolags 

kommunikation faktiskt uppfattas av intressenter. Här kan denna studie bidra med en intressant 

vinkel, där unga människors uppfattningar och tolkningar studeras, då dessa kan tänkas ha andra 

värderingar och resonemang, till skillnad från tidigare generationer.  

 

Vidare studier har gjorts kring hur samtliga aspekter av CSR som begrepp, uppfattas av 

konsumenter och hur CSR kan mätas för att företag ska veta hur de ska ta initiativ till CSR. 

Undersökningen har gjorts genom att ett antal intervjuer med både konsumenter och experter 

genomförts. I studien framgår hur CSR inverkar på konsumenter när de bedömer eller skaffar sig 

en uppfattning om ett företag eller står inför ett köpbeslut. Därmed ämnar studien ta fram 

mätverktyg för CSR arbete genom att ta reda på hur konsumenter uppfattar företags 

ansträngningar och således få fram hur företag på bästa sätt ska agera för att påverka 

konsumentbeteendet.(Öberseder, M., 2013) Studien påminner om denna undersökning i några 

avseenden då den har som syfte att undersöka hur företag uppfattas ur ett konsumentperspektiv. 

Den ligger däremot inom ramen för marknadsföring och till skillnad från denna studie avser den 

ge förslag på strategier för hur företag ska använda sig av CSR i sin företagsamhet. Studien berör 

dessutom samtliga aspekter av CSR som inte endast innefattar miljömässigt ansvar och omfattar 

företag generellt. Denna studie kan således bidra med en snävare vinkel på hur just energibolags 

kommunikation uppfattas och tolkas, sett ur ett miljöperspektiv.  

 

1.2 Problemformulering 

Miljö- och klimatfrågor blir allt mer angelägna och tar allt större plats i dagens offentliga 

samhällsdebatt. Det ställs allt högre krav på organisationer att agera ansvarsfullt och hållbart i takt 

med att begreppet CSR får allt större betydelse. Att som organisation visa genom kommunikation 

att en miljöetisk verksamhet bedrivs, kan tänkas bidra till social legitimitet hos intressenterna. 

Energibolag förväntas leverera innovativa och effektiva produkter och tjänster, samtidigt som 

samhället efterfrågar hållbarhet och miljömässigt ansvar. El är dessutom en bekvämlighet som 

människor i västvärlden i hög grad tar för givet och förväntar sig att ständigt ha tillgång till, vilket 

gör det intressant att studera hur deras kommunikation via hemsidor och reklamfilm, uppfattas 

och bemöts av en publik ur ett miljöperspektiv. Hur ser unga vuxnas förväntningar ut, vad gäller 

energibolags miljömässiga ansvarstagande? Energibolag producerar och säljer el som är mycket 

energikrävande att utvinna och kan vid förbrukning ha väldigt stor påverkan på miljön, vilket 

följaktligen gör att de har stort inflytande vad gäller miljöfrågor i många avseenden. Oavsett 



	   11	  

energibolagens avsedda målgrupper kan denna generation, unga vuxna, vara betydelsefull att ta i 

beaktning och vara lyhörd gentemot. 

 

1.3 Syfte & Frågeställning 

Syftet med studien är att kartlägga studenters föreställningar om energibolags kommunicerade 

miljöprofiler. Undersökningen ämnar ta reda på hur unga, vuxna universitetsstudenter med 

liknande socioekonomisk bakgrund, läser av energibolags kommunicerade miljöbudskap som ett 

led i deras meningsskapandeprocess. Genom en generell och fördjupad bild av hur studenters syn 

på energibolags miljömässiga ansvar ser ut, har följande frågeställningar formulerats för att 

möjliggöra att studiens syfte uppnås; 

 

Hur resonerar studenter kring energibolags miljöprofil och deras miljömässiga ansvarstagande? 

Hur kommuniceras, uppfattas och bemöts Vattenfall och Telge Energis miljörelaterade innehåll?  

 

1.4 Avgränsningar 

Den genomförda undersökningen är en receptionsstudie om unga vuxna, studenters förståelse 

för och uppfattning om energibolags kommunicerade miljöbudskap. Undersökningen ämnar inte 

ta fram förslag på hur energibolag strategiskt skall kommunicera sin miljöprofil eller hur de skall 

jobba med CSR-frågor. Studien kommer därmed inte undersöka hur energibolag strategiskt, 

utifrån ett organisationsperspektiv, kommunicerar kring miljö utan syftar att ta reda på hur 

studenter skapar mening utifrån energibolags kommunikation, och undersökningen har därför ett 

genomgående mottagarperspektiv. Studien kan fungera som ett bidrag till forskarsamhället för att 

belysa hur denna nya generations förväntningar på energibolags ansvar för miljön ser ut.  

 

1.5 Disposition  
Uppsatsen består av ett inledningskapitel där centrala begrepp och ämnesbakgrund beskrivs. 

Därefter följer ett teorikapitel där de teoretiska ramverk som studien tar ansats i presenteras. 

Vidare löper ett metodkapitel där studiens valda metod och urval beskrivs samt hur 

genomförandet av undersökningen skedde. I resultatkapitlet redogörs det resultat som studien 

genererat följt av ett analyskapitel, där resultaten med hjälp av de valda teorierna utreds och 

analyseras. Uppsatsen avrundas med ett avslutande diskussionskapitel där resultaten med 

utgångspunkt i teorin, diskuteras i en bredare kontext.  Slutligen ges förslag till framtida forskning 

och förslag på områden för fortsatt forskning. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Följande avsnitt inleds med den teoretiska kopplingen till studiens syfte för att ge läsaren en förståelse för teorins 

tillämpning på forskningsområdet. Vidare beskrivs receptionsanalysen som praktik kort och avsnittet berör sedan 

den teoretiska utgångspunkten med diskussion kring hur människor avläser olika typer av medieinnehåll. En 

historisk genomgång av teorin presenteras. Detta mynnar i sin tur ut i den teoretiska modell som användes i denna 

undersökning för analys av de data som genererats från fokusgruppsintervjuerna som exponerades för 

energibolagens kommunicerade innehåll. En kort beskrivning av tidigare forskning och en sammanfattning av det 

teoretiska ramverk som används avslutar teoriavsnittet. 

 
2.1 Inledning 

Olika medier skickar ständigt ut meddelanden till samhället och dess individer. Dessa 

meddelanden har inbäddade värderingar och budskap i sitt innehåll som influerar mottagarens 

perception av materialet. När mottagaren möts av innehållet tvingas denne att bemöta och läsa av 

materialet samt bilda sig en uppfattning kring dess betydelse. En individ kan skilja sig åt i sin 

tolkning när det kommer till olika bakgrundsattribut så som social klass, geografisk position, ålder 

och kön.(Rojek 2003, ss 93, 95, 99) Undersökningen tittar på hur studenter bemöter och läser av 

som ett led i hur denne bildar sig en uppfattning av Vattenfalls och Telge Energis 

kommunicerade miljöprofiler på deras hemsidor och reklamfilm. Studien ämnar således 

undersöka hur unga vuxna universitets studerande, avläser miljörelaterat innehåll kommunicerat 

av två olika energibolag. Den teoretiska utgångspunkten härstammar från forskningstraditionen 

cultural studies. Cultural studies som forskningsfält är omfattande och varierande, men 

övergripande handlar det om att ompröva kultur i relation till social makt. Traditionen syftar till 

att kritisera den traditionella synen på kultur och hur den framställs i den offentliga debatten. 

(Hesmondhalgh 2013, s 51) Undersökningar som denna måste därför ständigt uppdateras för att 

anpassas efter samtiden och den rådande samhällskontexten. 

2.2 Receptionsanalys 
Forskning om hur olika mottagare tolkar och läser av medieinnehåll är bland den mest 

omfattande formen av receptionsanalys, en gren inom cultural studies. Receptionsanalysen 

tillämpas för att studera förhållandet mellan medier och människans meningsskapande av ett 

textinnehåll. En empirisk ambition blir således att mottagaren involveras i analysen av hur kultur 

och mening skapas.(Bruhn Jensen 2009, s 136) Ofta förekommande är att en receptionsanalys 

består av en textanalys som presenterar en texts möjliga betydelse och en undersökning som tar 

fram en publiks uppfattning. Centralt för receptionsanalysen är synen på mottagaren som delaktig 
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i den kommunikativa bearbetningen och strävar därför efter att studera mottagarens 

meningsskapande process. När mottagaren tar del av ett visst medieinnehåll startar en process 

där denne, utifrån kännedom kring sociala koder och normer, läser av en text. 

Receptionsanalysen studerar ett förhållandevis smalt område inom området mediekonsumtion 

och fokuserar således inte på att utforska människors dagliga användning av medier, då handlar 

det snarare om medieetnografi. Det är relationen mellan en text och läsaren som analyseras och 

vilka effekter medier har på människor. Utgångspunkten är att meningsskapandet påverkas av 

variabler som kön, ålder och etniskt ursprung och hur dessa förutsättningar kan forma den 

tolkning som görs av läsaren.(Ekström & Larsson 2010, ss 308-309) Genom att identifiera 

mottagarens strategier och procedurer i sättet att tolka och läsa av medier, kan forskaren få fram 

mer eller mindre tolkningsgemenskaper, ett samband mellan olika personers sätt att läsa av ett 

innehåll.(Bruhn & Jensen 2009, s 138)  

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 
Studien handlar om hur människor läser av olika medietexter och den teoretiskt relevanta 

ansatsen är samtidens semiotikers referering till skapandet och tolkningen av medietexter genom 

kodning(eng. encoding) och avkodning/avläsning(eng. decoding). Kodning handlar om de 

semiotiska koder och sociala faktorer som finns inbäddat i olika texter och där avsändaren strävar 

efter att få mottagaren att uppfatta det inbäddade budskapet. I denna studie talar detta om för oss 

att energibolag ämnar förmedla ut ett innehåll med redan bestämda budskap inbäddade i den 

kommunicerade texten i form av olika koder. Utifrån ett miljöperspektiv ämnar dessa koder 

såldes styra mottagaren i dennes tolkning av innehållet, i studiens fall studenternas tolkning. I 

mottagarens tolkning av det utsända meddelandet sker en avläsning av ett medieinnehåll, där 

mottagaren inte bara gör en igenkänning och jämförelse med vad den kommunicerade texten 

säger, utan tolkar och utvärderar textens mening kopplat till de implicita koderna. Detta har att 

göra med hur mottagaren bildar sig en uppfattning av det utsända innehållet. Tidigare modeller 

som rör dessa två begrepp har främst berört den muntliga kommunikationen medan den brittiska 

sociologen Stuart Halls(1980) modell encoding/decoding, understryker vikten av aktiv avläsning 

inom relevanta koder för just masskommunikation.(Chandler 2014-12-01) Vi återkommer till 

denna modell efter en kortare historisk tillbakablick av denna teoretiska ansats och Stuart Hall 

som grundare till modellen. 
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2.4 Historisk tillbakablick 
Vetenskapsmannen Stuart Hall föddes år 1932 i Kingston, Jamaica och dog, 82 år gammal, i 

februari 2014(The Guardian 2014-12-15). Med föräldrar av olika kulturell härkomst identifierade 

Hall sig med flera olika kulturer och som ett resultat av hans multikulturella bakgrund skapades 

intresset för skillnader i socialt utanförskap, klassregeln och skiftande maktförhållanden i 

samhället.(Rojek 2003, ss 48, 49, 56) Från att börja som forskarassistent i Storbritanniens första 

centrum för cultural studies, till att bli en nyckelperson i utvecklingen av traditionen som en 

akademisk disciplin(The Guardian 2014-12-15). Hall är en av de mest framstående personerna 

och inspirationsfigurerna inom cultural studies idag, vilket härstammar både från hans texter och 

roll som en karismatisk ledare. Bland hans tidigare studenter ses han generellt sett som en 

inspirationsfigur och ”fadern” av cultural studies, hans verk har bidragit till nyskapande studier av 

populärkultur.(Rojek 2003, ss 1, 8) 

 

Stuart Hall utforskar det växlande förhållandet mellan dominans, makt och artikulation och ett 

fenomen som legat i fokus för hans forskning är social förändring. Inom det traditionella 

synsättet talade man om klassidentiteter och socialistisk omvandling medan Hall betonade 

hybrida multi- identiteter, nya etniciteter och kollapsen av binära oppositioner som var grunden 

till det västerländska samhället som vi ser idag.(Rojek 2003, ss 2, 4) På 80-talet uppmärksammade 

den nya, moderna tiden ett motstånd kring identitet som en följd av utmaningarna av 

globaliseringen, postmodernismen, multikulturalismen och de västerländska förändringarna. 

Detta förändrade Halls syn från den marxistiska traditionen av klasser till bindestreck mellan 

hybriditet och identitet. Han påstår att klass inte längre ses som en social förändring och att 

kollektiv identitet inte längre är hållbart utan att identitet handlar om olika nivåer av ras, nation 

och företag. Han ansåg att förändringen hade skapat nytt utrymme för tillhörighet och socialt och 

kulturellt ingripande.(Rojek 2003, ss 5-7) 

 

Cultural studies är en vågad tradition som korsbefruktar olika forskningstraditioner. Detta visas 

exempelvis i Halls verk där han blandar marxism, poststrukturalism, feminism, semiotiken, 

diskursteorier med flera. Halls icke- sociologiska bakgrund har tillåtit honom att röra sig över de 

interdisciplinära gränserna för att kunna föra fram analytiska verktyg som kan utgöra ett 

innovativt och alternativt förhållningssätt till kultur.(Rojek 2003, ss 15, 16) Huvudsakliga koncept 

i Halls närmande av analys av samhälle och kultur är representation och ideologi. Han säger att 

alla typer av uttryck alltid involverar någon form av representation för någonting och att 

representation är ett hjälpmedel för att få en relation till ideologi. Han ser ideologi som centralt i 
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analysen av media och masskommunikation och argumenterar för att dessa studier utgör en 

regional disciplin.(Rojek 2003, ss 91, 92) 

 

2.5 Teoretisk modell 
Halls viktigaste metodologiska bidrag till kulturella studier är hans teori om encoding/decoding 

(1980) vilket idag ses som ett nyckelverk i narrativa analyser. Modellen handlar om hur effekterna 

från en text överlämnas till dess publik att omtolka eller undergräva de meddelanden som finns i 

texten. Tillämpningen sker på medietexter av olika slag men under den tid då modellen 

utvecklades studerades främst TV nyheter och samhällsprogram. Intresset låg i att upptäcka hur 

TV verkar för att producera människors samtycke genom att värva åhörarnas stöd för olika snävt 

utformade politiska åsikter.(Rojek 2001, ss 14, 365) Hall menar att medias meddelanden är 

kodade av en dominant kod som innehåller implicita sociala och kulturella uppfattningar vilka ger 

meddelandet ett visst betydelseinnehåll. Detta innehåll kan forma mottagarens perception av 

verkligheten, hur denne avläser och tolkar meddelandet kan således dela eller förkasta den 

dominanta koden. Det är också teoretiskt möjligt att mottagaren missförstår budskapet i 

innehållet men även att det förekommer andra tolkningar och värderingar hos mottagaren, än 

dem som avsändaren avsåg.(Gripsrud 2011, s 90) 

 

Processen för kodning och avläsning fungerar på komplexa sätt. Organisationer producerar 

meddelanden och sänder ut tecken av olika slag vilket innebär att det kretsar flera lager av mening 

i kommunikationen vilka ämnar belysa en viss social verklighet.(Rojek 2003, s 94) Marcuse(1964) 

med flera såg masskulturens publik under 60-talet som offer för den mer allsmäktigt rådande 

kulturindustrin. Hall ville vända denna tro och såg på mottagaren som en egen aktiv och tolkande 

kapacitet.(Rojek 2001, ss 335-366) Han vill genom sin teori demonstrera att media spelar en 

avgörande roll i främjandet av narrativ och mottagarens meningsskapande av medieinnehåll. 

Kodning och avläsning handlar om en mix av medvetna och omedvetna nivåer och involverar 

mottagarens perceptuella kamp kring det representerade innehållet. Här skapar exempelvis 

kombinationen av mottagarens omedvetna erfarenheter och mer medvetna värderingar, ett sätt 

att avläsa innehåll på. Dominans finns alltid närvarande i samhället och involverar en 

ifrågasättande och rättande maktbalans. Detta gör att medias representation verkar inom mer 

eller mindre bestämda koder som strävar efter att förbättra den dominerande kulturella 

ordningen.(Rojek 2003, s 95)  
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              Figur 1. Stuart Halls(1980) modell encoding/decoding 

 

Människors avläsning av ett visst innehåll styrs av erfarenheter och bakgrund.(Thornham, Bassett 

& Marris 2009, s 34) Samma meddelande kan således avläsas och tolkas olika beroende på 

exempelvis socioekonomisk bakgrund, ålder, geografisk position med flera.(Rojek 2003, s 97) 

Intressant för denna studie var att se hur energibolags miljörelaterade innehåll, med dess implicita 

koder, avläses av människor som valts ut för liknande bakgrundsattribut. Dessa attribut baseras 

utifrån rollen som den unge vuxne universitetsstudenten, en generation som närmar sig 

tecknande av elavtal och blir därmed en målgrupp som energibolag i framtiden måste anpassa sig 

allt mer till. Dessa studenter är inte bara nya konsumenter på energimarknaden utan även 

människor som kommer in på företagsmarknaden med nya krav på hållbarhet och miljörelaterade 

frågor. Dessa krav grundar sig i studenternas bakgrund av att ha vuxit upp i en omgivning där 

klimatförändringarna ses som en självklar aspekt att ta hänsyn till, både som enskild individ och 

som företag på arbetsmarknaden. Intresset låg således i huruvida dessa studenter delar 

energibolagens dominerande kod av ett miljöinnehåll eller inte, alltså på vilket sätt de avläser 

materialet och innehållet som bolagen sänder ut.  

 

När de som involverar sig i kommunikation inte delar gemensamma koder och sociala positioner, 

kommer avläsningen sannolikt vara annorlunda från kodarens avsedda innebörd. “Avvikande 

avläsning” är ett begrepp som Umberto Eco (1965) använder i hänvisning till text som avläses av 

mottagaren med hjälp av en annan kod, än den avsändaren använde för att koda den. Detta 

betyder återigen att människor avläser på olika sätt och att de nödvändigtvis inte accepterar alla 

koder inbäddade i olika medietexter. Ibland kan dock massmediernas koder erbjuda sociala 
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identiteter som avläsaren kan adoptera som sin egen. Massmedietexter kan tolkas olika utifrån 

olika sociala grupper, och Stuart Hall betonade betydelsen av social positionering.(Chandler 2014-

12-01) Han föreslog därför tre hypotetiska positioner i hur mottagaren av en text avläser olika 

koder och budskap (Thornham, Bassett & Marris 2009, s 36) vilka hänger samman med 

mottagarens sociala status och roll i bland annat arbetslivet. Huruvida mottagaren är kapabel till 

att kritisera och göra motstånd mot existerande strukturer i samhället har att göra med detta och 

är ett led i det dagliga medieanvändandet.(Bruhn Jensen 2009, s 137) 

 

2.6 Tre sätt att avläsa ett medieinnehåll 
2.6.1 Dominerande avläsning 

Avläsaren accepterar, delar och reproducerar helt textens kod, det konkreta meddelandet, de 

ideologiska premisserna som finns i texten och de implicita budskapen (Bruhn Jensen 2009, s 

137). Dennes tolkning överensstämmer således med kodarens avsikt. Den dominanta avläsaren 

vidtar meddelandet i dess stora helhet där innehållet definieras efter en legitimitetsstämpel redan 

skapad av den kultur och samhälle som avläsaren lever i. Detta sätt att bemöta ett material ses 

som ofrånkomligt och det implicita budskapet uppfattas som transparent och 

“naturligt”(Chandler 2014-12-01). När mottagaren möts av ett meddelande och skapar mening av 

det utifrån den dominanta koden, reproduceras redan dominerande definitioner som alltså verkar 

i samhället (Floating Data 2014-11-23). Denna avläsning ses som ett idealiskt scenario för en god 

transparent kommunikation, alltså strävar organisationer efter att kommunicera på sätt som gör 

att mottagaren avläser innehållet dominerande.(Thornham, Bassett & Marris 2009, s 36- 37)  

 

2.6.2 Förhandlande avläsning 
Avläsaren accepterar i stort sett meddelandet och delar delvis dess kod, men justerar och står 

ibland emot på sätt som återspeglar läsarens egen position, intressen och erfarenheter. Positionen 

involverar således motsättningar med undantag från lokala och personliga förhållanden.(Chandler 

2014-12-01) Avläsaren tar således till sig de ideologiska premisserna men kan problematisera 

själva meddelandet (Bruhn Jensen 2009, s 137). Detta betyder att mottagaren tar sig an de 

dominerande tolkningar som finns i den sociala ordningen, men förhandlar på en 

situationsanpassad nivå och utgår från personliga preferenser där egna mer lokala definitioner 

görs.(Thornham, Bassett & Marris 2009, s 37) 
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2.6.3 Oppositionell avläsning 
Läsaren förstår den avsedda läsningen och dess kod men avvisar den och verkar i en motstridig 

position i läsandet av ett meddelande. Personen avläser det kodade meddelandet på ett 

föredragande sätt och bryter ner det för att omforma meddelandet inom ett slags alternativ 

referensram. Den dominanta koden bär i många fall på en alternativ referensram och underlättar 

att avläsarens sociala situation placerar den dominanta koden i direkt oppositionell relation till sig 

själv. Dessa avläsare ses ofta som radikala och kan exempelvis vara en feminist, ateist 

etcetera.(Chandler 2014-12-01) En oppositionell avläsare förkastar således både meddelandet och 

dess premisser(Bruhn Jensen 2009, s 137).  

 

Dessa tre avläsnings positioner tillämpas i denna studie i syftet att placera in studenterna efter hur 

de avläser energibolagens kommunikation. Genom placering av studenterna inom en viss 

position ges en förståelse för hur denna grupp förstår och tolkar bolagens meddelanden i 

förhållande till budskapet och vad som är viktigt i studenternas meningsskapande gällande 

kommunikation kring miljö i allmänhet. Studien närmar sig även studenternas olika typer av 

avläsningar, det kan tänkas att en person exempelvis är en dominant avläsare av Vattenfalls 

kommunikation men en förhandlande avläsare i Telge Energis kommunikation. Kritik av 

modellen har berört huruvida avläsaren själv adderar den dominanta koden i texten genom sin 

tolkning och Shau Moores (1993)  ifrågasätter vart koden finns, hur mottagaren vet om denne 

har hittat koden och om koden går att finna i andra texter. Justin Wren- Lewis (1983) i sin tur 

påstår att bara för att flera mottagare gör samma typ av avläsning, innebär det inte nödvändigtvis 

att koden är en väsentlig del av texten. Stuart Halls modell har dock varit väldigt inflytelserik trots 

viss kritik.(Chandler 2014-12-01) 

 

2.7 Tidigare forskning inom cultural studies och den teoretiska 

ansatsen 

Halls teori baserades inte på empirisk undersökning utan detta lämnades till hans forskarassistent 

David Morley(1980) som testade påståendena. TV program visades upp för sociala grupper som 

representerade medel- och arbetarklassen där han bad dem att kommentera produktionen. I 

princip konfirmerades Halls sätt att se på de olika typerna av avläsare. Han upptäckte avvikelser i 

mottagarens respons vilket kapade linjerna mellan klass, status, ras och kön. Individers bakgrund, 

erfarenheter och huruvida de identifierar sig med ett meddelande eller inte påverkar deras sätt att 

bemöta ett mediematerial. Stuart Halls modell encoding/decoding och hans etnografiska studier i 
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Birmingham utvecklades sedan av Hebdige (1979; 1988), Morley (1980;1986, 1992), McRobbie 

(1978) och Hobson (1982).(Rojek 2003, ss 14, 99) 

 

Ett exempel på studier som gjorts är hur en publik förstår och skapar mening kring sexuella 

övergrepp utifrån medieinnehåll. Studien visar på medias effekter på en publik och hur förståelse 

av medieinnehåll skapas utifrån personliga erfarenheter. Resultatet visar att människor utifrån 

tidigare kunskap och social bakgrund bidrar till hur de identifierar sig med ett visst innehåll. 

Människor är inte underordnade massmedia utan skaffar sig kontinuerlig förståelse och kunskap 

genom social interaktion. Utifrån egna erfarenheter och förkunskap förstås meddelanden olika 

och det kan uppstå olika grad av motstånd eller samstämmighet.(Thornham, Bassett & Marris 

2009, ss 410- 412) Detta hör starkt ihop med det resonemang som Stuart Hall för om individens 

roll som en aktiv avläsare i samhället, där olika bakgrundsattribut påverkar på vilket sätt denne 

uppfattar och bemöter olika meddelanden.  

 

2.8 Sammanfattning 

Inom cultural studies är både Stuart Hall och hans modell encoding/decoding ett stort bidrag till den 

teoretiska forskningen om påverkan på individers meningsskapande processer än idag. Eftersom 

studien är en receptionsstudie är det mottagaren av ett medieinnehåll som står i fokus. 

Medieinnehållet är det material som används i studien i form av hemsida och reklamfilm från 

energibolagen Vattenfall och Telge Energi. Detta material visas för deltagarna i studien och 

tvingar dem att tolka materialet utifrån det redan bestämda temat miljö. Både hemsidan och 

reklamfilmen från de båda bolagen har en viss implicit kod i form av ett miljörelaterat budskap 

som de vill förmedla. Huruvida detta budskap uppfattas eller inte får studien reda på genom 

deltagarnas tolkning av det explicita budskap som framgår av materialet. Denna tolkning sker på 

olika sätt och beror på individens personliga bakgrund och erfarenheter kring både miljöfrågor, 

Vattenfall och Telge Energi samt energibolag i allmänhet. Studien använder studenter som 

mottagare av innehållet vilket gör att de har vissa liknande bakgrundspreferenser. Exempelvis 

ålder, socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå och geografisk placering. Intressant är att se hur 

dessa studenter, med liknande bakgrundspreferenser, avläser energibolagens kommunicerade 

miljöinnehåll på hemsida och reklamfilm. För att ta reda på detta utgår studien från Stuart 

Halls(1980) modell encoding/decoding där deltagarna, beroende på varje enskild individs sätt att 

avläsa, placeras under de tre olika sätten att avläsa medieinnehåll. Dessa tre är dominerande 

avläsning, förhandlande avläsning och oppositionell avläsning. Det kan tänkas att människor av samma 

ålder, kön, sociokulturell bakgrund med mera läser av materialet på ett visst sätt. Det kan också 
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tänkas att en mottagare kan avläsa Vattenfalls innehåll på ett sätt och Telge Energis på ett annat. 

Detta har både att göra med tidigare nämnt implicita budskap som bolagen har och individens 

tidigare preferenser och föreställningar av materialen. Genom detta tillvägagångssätt ämnar 

studien närma sig forskningsfrågorna och svara på hur studenter avläser energibolags 

miljörelaterade innehåll, därmed hur innehållet uppfattas och bemöts samt om deras tolkning 

stämmer överens med det budskap som framgår i den innehållsliga analysen av materialet.  
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3. Metod & Material  
I detta kapitel beskrivs den valda forskningsmetoden, urval, beskrivning av material och genomförande. Vidare 

tas metodologiska reflektioner upp där begrepp som validitet berörs. Avslutningsvis presenteras den analysmodell 

som tagits fram för att strukturera resultat, och fungera som verktyg vid analys av det empiriska materialet. 

Kapitlet mynnar ut i etiska reflektioner kring genomförande och insamlingsverktyg. 

 

3. 1 Insamlingsverktyg 
Studien syftar till att undersöka hur kommunikation som är kopplat till ett visst innehåll uppfattas 

och kan bidra till hur människor skapar sig en bild och mening av ett specifikt innehåll. 

Människors resonemang och förståelse av ett innehåll är det huvudsakliga målet och således 

lämpar sig den kvalitativa undersökningsmetoden av fokusgruppsintervjuer för att besvara 

frågeställningen. Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp människor diskuterar det bestämda 

ämnet under begränsad tid. Samtalsledaren, moderatorn, kan leda diskussionen framåt och 

introducera nya perspektiv för att berika diskussionen och öka interaktionen mellan deltagarna, 

respondenterna. Metoden användes med fördel då studien syftar till att studera människors 

perception och tolkning. Intervjudeltagarnas diskussion kring frågorna genererade den rådata 

som samlades in för forskningsändamålet och låg sedan till grund för studiens analys (Wibeck 

2010, s 25). Tillvägagångssättet handlade i stora drag om att rekrytera lämpliga grupper, arbeta 

fram användbart stimulusmaterial, utforma en intervjuguide, leda gruppsessionerna samt skriva ut 

och analysera dem.(Wibeck 2010, ss 11- 12) Metoden användes i syfte att förstå hur studenterna i 

fokusgrupperna, i deras gemensamma samtal, skapar sig en förståelse gentemot ett innehåll 

utifrån både enskilda, samhälleliga och kulturella preferenser (Wibeck 2010, s 51). Att intervjua i 

grupp lämpade sig för att ge författarna en bild av deltagarnas olikheter, (Ekström & Larsson 

2010, s 80) då studien ämnar få en bild av respondenternas skilda sätt att tolka olika energibolags 

kommunicerade miljöprofiler. Intresset ligger i hur innehållet uppfattas och förstås i förhållande 

till en miljöaspekt samt vad deltagarna tycker är centralt och viktigt i kommunikationen. 

Fokusgrupperna gjorde det möjligt för deltagarna att utmana varandras åsikter och ta del av de 

andras synpunkter under sessionerna (Saunders m fl 2009). Användandet av metoden 

motiverades således för att få en gruppdynamik som genererar ett bredare omfång av idéer och 

djupare resonemang kring ämnet miljö, energibolag och deras kommunicerade innehåll, som inte 

är möjligt att uppnå genom endast individuella intervjuer.(Wibeck 2010, s.51) Metoden tilltalar 

studien då den både är ekonomisk och inte lika tidskrävande som exempelvis individuella 

intervjuer är, vilket ligger inom ramarna för denna undersökning men också för att de data som 

samlas in möjliggör analys av mönster i människors olika sätt att uppfatta ett specifikt innehåll.  
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3.2 Urval 
3.2.1 Val av respondenter 

Ett urval på fyra fokusgrupper gjordes för intervjustudien då antalet uppfyller teoretisk mättnad 

för en mindre studie, med dess begränsade resurs- och tidstillgångar (Ekström & Larsson 2010, s 

81). Fokusgrupp 1 med respondenterna 1-4 bestod av en redan existerande grupp genom 

samläsning av kurser på Uppsala Universitet. Tillvägagångssättet ”snöbollsurval” tillämpades vid 

rekrytering av resterande tre fokusgrupper och innebär att en deltagare rekryterar någon denne 

redan känner till att delta. Rekryteringen skedde på så vis smidigt och deltagarna kunde känna sig 

bekväma med att dela med sig av sina åsikter samt delta i diskussionen med människor de sedan 

innan var någorlunda bekanta med.(Wibeck 2010, ss 65, 81) Ett annat motiv till användandet av 

existerande grupper och ett ”snöbollsurval” var att deltagarna ägnade mindre tid åt att ”passa 

ihop” och istället fokuserade på att diskutera ämnet (Ekström & Larsson 2010, s 81). Studien 

följde sedan rekommendationen på fyra antal deltagare i varje fokusgrupp (Ekström & Larsson 

2010, s 81). Då studien ämnade uppmuntra god gruppdynamik användes inbördes homogena 

grupper, för att skapa bättre förutsättningar för diskussion och deltagarna valdes därför efter 

vissa särskilda attribut.(Wibeck 2010, ss 61, 63, 67) 

 

Första attributet var i form av kön där två av grupperna bestod av män och två av kvinnor. 

Heterogenitet mellan grupperna eftersträvades, då tidigare studier har visat att miljömedvetenhet 

kan skilja sig åt mellan könen. En undersökning gjord av ARS Research AB (2007) på uppdrag av 

Naturvårdsverket presenterar resultatet att kvinnor är mer miljömedvetna än män (Söderström & 

Dahlberg 2007, s 39) och i Naturvårdsverkets pressmeddelande den 14 januari 2008 hävdar de att 

kvinnor är mer benägna att själva agera och göra något åt klimatförändringarna. Kvinnor är mer 

villiga att göra individuella förändringar för miljön och föredrar varor och tjänster från företag 

som aktivt arbetar med att minska klimatförändringen.(Söderström & Dahlberg 2007, s 39) Detta 

tyder således på att deltagarna har olika inställningar till miljön och värdesätter miljöfrågor i olika 

grad. Enligt Stuart Hall (1980) färgar individens bakgrund hur denne uppfattar och tolkar ett 

innehåll, sett till detta så kan skillnader i miljömedvetenhet mellan könen påverka hur deltagarna i 

studien avläser ett meddelande med miljörelaterat innehåll. I linje med studiens avgränsning till 

miljöbegreppet inom CSR- området blev skillnader i miljömedvetenhet relevant att ta hänsyn till.  

 

Ett andra attribut var ålder, där deltagarna ingick i åldersspannet 21- 28 år och ses som unga 

vuxna, som tillhör en generation som vuxit upp med stort fokus på klimatfrågor. Åldersspannet 
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valdes för att yngre generationers värderingar och sätt att se på i detta fall klimatfrågan, kan skilja 

sig från tidigare generationers (Beard 2003, s 218). Värderingarna blir en del av den bakgrund 

som i olika grad färgar hur individer läser av meddelanden. Enligt Maibach (1993) kan det också 

skilja sig mellan kön och ålder hur mycket en person är villig att investera i miljön, olika 

människor betalar olika mycket för att skydda miljön. Skillnader i investeringsbeslutet är ett motiv 

till det urval som gjordes som således kan prägla hur energibolagens kommunikation avläses och 

tas emot av deltagarna i studien. 

 

Socioekonomisk tillhörighet och utbildning var ett tredje samlat attribut där samtliga deltagare 

skall studera på universitet. Den gemensamma bakgrunden är gynnsam då individer som är lika 

tenderar att känna sig bekväma att dela med sig av sina tankar och diskutera med varandra, vilket 

hjälper dem att känna sig avslappnade. Deltagarna i intervjustudien har samma utgångspunkt i 

ämnesdiskussionen och kan lättare utveckla en naturlig diskussion.(Wibeck 2010, ss 63-64) Att 

studera på universitet skapar vissa liknande förutsättningar så som liknande ekonomi genom 

studiestöd och en utbildningsnivå högre än gymnasial utbildning, vilket ger en viss 

kunskapsplattform att stå på. Yngre och högre utbildade individer tenderar att besitta större 

kunskap och vara mer oroliga för miljön än vad äldre och lägre utbildade personer är, enligt en 

studie av Abdul- Wahab och Abdo (2010). Detta kan tänkas bero på att universitetsstudenter lär 

sig att tänka kritiskt, ifrågasättande och reflekterande, vilket kan göra att de ställer högre krav på 

organisationer vad gäller miljön. Samtliga deltagare i fokusgrupperna utgjordes av studerande vid 

Uppsala universitet och valdes efter ovanstående attribut. Deltagarna rekryterades genom 

författarnas tidigare kontakter och samläsning av kurser på universitetet. Vidare sågs det till att 

det fanns åtminstone en deltagare i varje fokusgrupp som tidigare haft erfarenhet av att teckna 

elavtal. Detta då denna förkunskap kan tänkas färga hur individen avläser ett meddelande och 

därmed skilja sig från övriga deltagare. Reflektionerna över energibolagens kommunikation kan 

således ha varit olika beroende på bakgrundserfarenheten av att tidigare ha tecknat ett elavtal.  

 

3.2.2 Val av energibolag och stimulimaterial 
De energibolag som valts ut för undersökningen är Vattenfall och Telge Energi, vilket gjordes 

baserat på procentmängden naturlig energiutvinning- Vattenfall med sina 50 procent förnyelsebar 

energi och Telge Energi med sina 100 procent (Elbolag 2010) Det låg i studiens intresse att 

använda två energibolag som skiljer sig åt i miljöutvinning, då det möjliggör rikare resonemang 

från respondenterna i intervjuundersökningen, då miljöinnehållet kan tendera att skilja sig mellan 

de båda bolagen. Nedan följer en kortare beskrivning av de båda energibolagen.  
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Vattenfall ägs helt och hållet av svenska staten och ses som en av Europas största elproducenter 

och klassas som den största värmeproducenten i Europa. 1909 är året som utgör begynnelsen av 

Vattenfalls historia.  Vattenfall framställer el och värme från sex olika energisorter; vindkraft, 

kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft samt vattenkraft. (Vattenfall, 2015-01-15) 

 

Telge Energi är ett nyare energibolag som grundades 1996. Telge erbjuder endast el från sol, vind 

och vatten det vill säga 100 procent ren el. Bolaget ser sig själva som en uppstickare som utmanar 

de stora elbolagen som framställer kolkraft. Under 2008 började Telge Energi att endast erbjuda 

el från förnyelsebara energikällor och strävar sen dess efter att hålla en tydlig miljöprofil. (Telge 

Energi, 2015-01-15) 

 

För att kunna studera hur studenter uppfattar energibolags kommunikation användes de båda 

bolagens vardera hemsida och reklamfilm som underlag för diskussionen. Dessa 

kommunikationskanaler valdes ut då de med stor sannolikhet når ut till det deltagarurval som 

gjorts. Urvalet av hemsida begränsades till respektive energibolags startsida. Reklamfilmerna som 

användes var upplagda på respektive bolags YouTube kanal år 2014. De var båda 30 sekunder 

långa och visades på TV den aktuella tiden för fokusgruppintervjuerna, vilket ökade möjligheten 

för deltagarna att känna igen materialet. Vattenfalls reklamfilm var upplagd den 8 september och 

Telge Energis den 5 oktober. Urvalet av stimulimaterial baserades således på aktualitet och 

relevans för undersökningen samt urvalet för fokusgrupperna. 

 

Ett stimulimaterial används med fördel för att stödja diskussionen och utvecklandet av argument, 

åsikter och insikt i det specifika ämnet.(Wibeck 2010, s 79). Respondenterna blev tillsagda att två 

dagar innan deras intervjutillfälle titta på respektive energibolags hemsida, mer specifikt 

startsidan, för att skapa sig en bild av materialet som skulle diskuteras. Hemsidorna visades även i 

början av intervjun för att bidra till diskussion. De båda reklamfilmerna spelades upp efter cirka 

halva intervjun i syfte att berika och utveckla deltagarnas resonemang. För denna studie öppnar 

stimulimaterialet upp för deltagarna att diskutera, resonera och ifrågasätta energibolagens 

miljöprofilering som annars inte hade varit möjlig. Materialet var till för att främja en givande 

diskussion kring hur kommunikation uppfattas, hur den förstås och avläses bland deltagarna.  

 

3.3 Beskrivning av material 
Nedan följer en kortare och översiktlig beskrivning av det datamaterial som har fungerat som 

stimulimaterial under fokusgruppsintervjuerna och som legat till grund för deltagarnas 

uppfattning och avläsning av energibolags kommunikation. Beskrivning av materialet sker i form 
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av en innehållsanalys på manifest nivå där både hemsida och reklamfilm beskrivs utifrån det som 

är tillgängligt för varje mottagare, det som klart går att utläsa ur texten. Därmed presenteras det 

explicita budskap och den dominanta kod som är möjlig för varje läsare att avläsa ur materialet. 

Beskrivningen är således entydig för att minimera subjektiv tolkning av innehållet och begränsa 

tolkning av dolda budskap och implicita koder som finns i meddelandena.(Ekström & Larsson 

2010, s 122) 

 

3.3.1 Vattenfall hemsida 

De dominerande färgerna på Vattenfalls hemsida är blå, orange och vit. Högst upp på hemsidan 

finns flikar med kundservice, produkter och priser samt en flik “lev energismart”. Tre gula rutor 

förekommer med symboler, som visar på några av Vattenfalls energikällor. Som kund är det 

väldigt enkelt att navigera på hemsidan och svar på de flesta frågor som en kund kan tänkas ha 

blir snabbt besvarade. En stor orange ruta med texten “bli kund hos Vattenfall” går att finna i 

början på hemsidan och nedanför tre stora rutor som vägleder vid flytt, förnyelse av elavtal och 

byte av elavtal. I början av hemsidan erbjuds även expertrådgivning, där kunder har möjlighet att 

tala med Vattenfalls egna energiexperter. Detta visar på Vattenfalls kundorienterade fokus, att 

vägleda och hjälpa befintliga som nya kunder med expertrådgivning i syfte att ge ett professionellt 

och tryggt intryck. Kontaktuppgifter till kundservice går att finna direkt till höger på hemsidan 

men förekommer även i en flik högst upp. Lite längre ned på hemsidan finns tre större bilder, 

den första innehåller ett extraerbjudande av elavtal vid flytt. Den andra bilden med medföljande 

länk erbjuder kunden att “vintersäkra” sitt rörliga elpris under vintermånaderna. En tredje bilden 

har texten “lys upp julen” med en tillhörande länk där kunden kommer direkt till Vattenfalls 

energibutik. Nedanför dessa bilder visas ett antal produkter ur energibutiken med tillhörande 

priser. En länk med stor orange text hänvisar till butiken där Vattenfalls befintliga kunder har 

tillgång till reducerade priser. Det framgår att deras produkter är smarta och hjälper kunden att 

spara både energi och pengar.  

 

Se bilaga 1 för en mer detaljerad överblick.  

 

3.3.2 Vattenfall Reklamfilm 

Reklamfilmen är 30 sekunder lång och publicerades på Vattenfalls YouTube kanal den 8 

september 2014. En man syns i närbild när han vrider ner värmen via en termostat i ett hus. 

Medan han går fram till sin hund som ligger på en värmefilt ges uppfattningen av att han bor i ett 

hus med en familj. Han stänger av strömbrytaren till en förlängningssladd som leder energin till 

värmefilten och hunden tittar upp på sin ägare samtidigt som texten “Vi bjuder våra elkunder på 
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personlig energirådgivning” framträder. Mannen går sedan vidare i huset och ställer sig och 

lyssnar på ljudet från badrummet. Han tittar på sin klocka och knackar på vilket följs av en scen 

med rinnande vatten. Vattnet skall föreställa det som sedan en flicka i familjen låter rinna ner i 

badkaret hon ligger i. Flickan suckar och vrider på huvudet då hon irriterar sig på mannen som 

knackar på dörren medan hon badar och lyssnar på musik. Nästa scen visar hur flickan har klätt 

på sig och går ut från badrummet. Hon går fram och ger hunden en godsak, sätter på 

strömbrytaren på förlängningssladden igen som leder värmefilten och klappar sedan hunden lätt. 

Efter detta syns en äldre kvinna i bild som går ner för trappan i huset. På vägen ner kontrollerar 

hon samma värmetermostat som mannen tidigare i reklamfilmen vridit upp. Hon går sedan fram 

till hunden på filten för att stänga av strömbrytaren. Hunden tar då sin tass och täcker för 

strömbrytaren på förlängningssladden. Kvinnan tittar då upp och går tillbaka upp för trappan 

medan hon slår på takbelysningen. Mannen som tidigare syntes i bild går då ut från köket för att 

titta efter kvinnan och stänger sedan av takbelysningen. Sedan framträder texten “Bli kund och 

prata med Vattenfalls energiexperter!” och en liten blå bubbla om priset för denna tjänst. Vidare 

går mannen fram till hunden och böjer sig ner för att göra ett nytt försök med att stänga av 

strömbrytaren som leder värmefilten. Hunden gör då samma sak som mot kvinnan och håller för 

den med sin tass. Efter detta blir bilden vit och texten “Vattenfall” syns tillsammans med deras 

orangea och blåa företagslogga samt hur man tar kontakt med dem via hemsida och 

telefon.(Vattenfall 2014-11-25) 

 

3.3.3 Telge Energi Hemsida 

Hemsidan har en mörkgrön bakgrund och ger ett “hemsnickrat” intryck och ska illustrera en 

anslagstavla. Den information som framgår föreställer lappar eller bilder, antingen upptejpad eller 

fäst med nålar för att visa på att det är en anslagstavla. En av Telges huvudrubriker lyder “det 

rena elbolaget”. Av den information som framgår på hemsidan är det mesta direkt miljörelaterat. 

Den bild som först framträder har en text som säger “vuxna som har smutsig el borde byta till 

ren el”. Telge Energi använder 100 procent ren el som ett gult rund märke tyder på. På hemsidan 

visas även ett antal företag som bolaget samarbetar med, där i bland Världsnaturfonden. En stor 

del av informationen innehåller vägledning för hur konsumenten kan minska sin 

energikonsumtion och lära sig om bolagets energislag. Hur man som konsument kan vara 

delaktig och bidra till ett bättre klimat, vad man personligen kan göra för att minska sina egna 

utsläpp. De dominanta färgerna är främst grönt, blått och gult men även andra starka färger är 

framträdande.  

 

Se bilaga 2 för en mer detaljerad överblick.  
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3.3.4 Telge Energi Reklamfilm 

Reklamfilmen är 30 sekunder lång och publicerades på Telge Energis YouTube kanal den 5 

oktober 2014. Reklamfilmen börjar med att en liten flicka filmas och som säger att “vuxna som 

har smutsig el borde träffa smutsmonstret”. Därefter visas två föräldrar som sitter i en soffa 

framför en tv, samtidigt som barnet säger att när de tittar på tv kommer smutsmonstret. Ett 

eluttag visas och ut kommer ett illustrerat smutsmonster med stora ögon och tänder och skrattar 

elakt. Detta följs av att föräldrarna blir skrämda och reser sig ur soffan och skriker. De flyr i en 

rymdraket berättar den barnsliga rösten, och ett fönster visas där en rymdraket syns i vilken 

föräldrarna springer in i. Rymdraketen som ser ut som en leksak åker upp i rymden och flyger 

rakt in i vad som ska föreställa månen. På månen ligger ett gult trähus där en dinosaurie bor och 

läser en tidning. På framsidan av tidningen är en bild på föräldrarna som ser något skrämda ut. 

Rubriken på tidningen lyder “Vuxna rymmer till månen efter smutsmonsterchock”. På tidningens 

baksida som visar “månvädret” står saker som “jorden gömd bakom smutsrök”. Barnets röst 

säger att dinosaurien känner igen föräldrarna och ett fönster visas återigen där föräldrarna står 

utanför raketen som har fastnat i månen. Barnet berättar vidare hur dinosaurien låser in dem i ett 

runt torn och föräldrarna visas bakom galler i tornet. Därefter visas dinosaurien som står utanför 

tornet med smutsmonstret bredvid som skrattar högt. Sedan visas barnet igen och säger att “då 

förstår de nog att de inte ska använda sådan smutsig el” medan en grön banderoll visas, precis 

som i början, fast nu med texten “byt till ett rent elbolag”. Bilden zoomar ut och denna slogan i 

form av en banderoll tillsammans med Telge Energis gröna logga sitter på en anslagstavla. En 

vuxenröst uppmanar till att byta till Telge Energi som är ett rent energibolag. Samtidigt visas 

WWFs logga för att visa att det är en samarbetspartner.(Telge Energi 2014-11-25) 

 

3.4 Genomförande 

3.4.1 Intervjustruktur 

Intervjuformen för studien är semi-strukturerad där deltagarna både svarade på moderatorns 

frågor och på utlåtanden från deltagarna. Detta möjliggjorde till viss del en styrd diskussion som 

samtidigt lämnade viss frihet för deltagarnas egna reflektioner, i hopp om att skapa givande 

diskussioner och minimera subjektiva svar.(Saunders m fl 2009). Moderatorn var förberedd på att 

gå in i diskussionen om den tenderade att glida ifrån forskningsämnet i kombination med att 

intervjugrupperna själva fick tala fritt i den utsträckning det var möjligt. De frågor som användes 

för intervjustudien ingick i en intervjuguide som bestod av författarnas förberedda frågor som 

skapades innan fokusgruppsintervjuerna ägde rum. Guiden ledde moderatorn i vilka frågor som 
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skulle ställas, när de skulle ställas och i vilket syfte. Intervjuguiden innehöll således frågor som 

introducerades vid tillfällen då deltagargruppen inte spontant tog upp resonemang som studien 

ämnade beröra. Användandet av förberedda frågor var nödvändigt då problemområdet på 

förhand hade identifierats.(Wibeck 2010, ss 58, 73) Författarna följde den guide som Wibeck 

(2010) föreslår men anpassade frågorna efter hur diskussionerna fortlöpte. Guiden tillämpades 

under samtliga fokusgruppsintervjuer (se bilaga 3). 

 

Nedan sammanfattas de fyra fokusgrupperna efter de urval som gjorts. De homogena grupperna 

gällande kön benämns i form av en symbol i varje ruta, deltagarna benämns som R och står för 

respondent med ett efterföljande nummer för att hålla isär dem och de som tidigare tecknat 

elavtal benämns i figuren som “elavtal”. Denna benämning återkommer sedan i resultat- och 

analysdelen.  

 

Figur 2. Figuren illustrerar konstellationen av respektive fokusgrupper 

 

3.4.2 Intervjutillfället  
Fokusgruppsintervjuerna ägde rum i en av författarnas bostad för att skapa en avslappnad miljö 

och stimulera en aktiv och öppen diskussion (Saunders m fl 2009). Den första 

fokusgruppsintervjun ägde rum 25 november kl.19.30 och pågick i en timme och tio minuter. 

Fokusgrupp nummer två startade kl. 13.00 den 26 november och pågick under drygt 47 minuter. 

Den tredje intervjun startade kl. 15.00 den 26 november och varade i cirka 45 minuter. Den 

fjärde och sista intervjun startade 13.00 den 27 november och varade i 50 minuter.  

 

Samtliga intervjuer spelades in audiellt efter godkännande av intervjupersonerna. Samtliga 

deltagare var införstådda med studiens syfte. En av författarna agerade moderator medan den 

andra assisterade genom att anteckna sådant som inte togs upp av ljudinspelningen. Varje 

Fokusgrupp 1 
R1: 23år 

R2: 25år, elavtal 
R3: 26år 

R4: 28år, elavtal 

Fokusgrupp 2 
R5: 21år 

R6: 22år, elavtal 
R7: 22år 
R8: 24år 

	  
Fokusgrupp 3 

R9: 22år 
R10: 23år, elavtal  

R11: 25år 
R12: 23 år, elavtal 

Fokusgrupp 4 
R13: 22år 

R14: 25år, elavtal 
R15: 25år 
R16: 28år 
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författare agerade moderator vid två intervjuer var. Vattenfalls hemsida visades först och 

respondenterna tilläts att diskutera hemsidan medan den visades. Därefter visades Telge Energis 

hemsida och även här diskuterades hemsidan av deltagarna. Hemsidorna visades vid samma 

tillfälle i förhållande till intervjuguiden under samtliga intervjuer. Moderatorn ställde följdfrågor 

som rörde de båda hemsidorna. Efter ungefär halva intervjun visades de båda reklamfilmerna 

direkt efter varandra och följdes av diskussion som uppstod kring de frågor som ställdes av 

moderatorn samt den direkta reaktionen deltagarna fick efter att ha exponerats för det andra 

stimulimaterialet. Moderatorn försökte att agera flexibelt och integrera samtliga respondenter i 

diskussionen. Vissa svarade mycket utförligt på de frågor som ställdes av moderatorn medan 

andra var mer kortfattade. Därmed dirigerades ordet till den som var mer tystlåten och de 

respondenter som gjorde allt för breda utsvävningar fick styras tillbaka till diskussionsfrågorna.   

 

3.4.3 Databearbetning 

Transkriberingen av materialet delades upp efter de intervjuer som författarna agerat moderator 

vid. Den transkriptionsnivå som tillämpades var ordagrann, detta för att inte gå miste om viktig 

information. Syftet med analysen av det material och de rådata som genererats från 

fokusgruppsintervjuerna är att komma åt aspekter som berör innehållet i det som sägs. Efter att 

transkriberingen avklarats sammanställdes det transkriberade materialet med utgångspunkt från 

studiens analysmodell. Övergripande teman och starka argument togs fram ur varje enskild 

respondents svar för att underlätta för resultatredovisningen. Att genomföra en detaljerad 

transkription, där tvekande ljud och tal hastighet tas med, ansågs inte nödvändigt för studien. 

Undersökningen syftar inte heller till att analysera gruppinteraktion utan intresserar sig för 

innehållet.(Wibeck 2010, ss 93-96, 99) Då studiens syfte är att utforska hur studenter avläser 

energibolags kommunicerade innehåll, att identifiera eventuella mönster i hur deras uppfattningar 

ser ut, blir inte övergången från muntligt språk till skriftligt vid transkriberingen, på samma sätt 

utmanande för undersökningens validitet.  

 

3.4.4 Metodologiska reflektioner och validitet 
Validitet som begrepp handlar om att studera det forskaren har för avsikt att ta reda på, vid 

fokusgruppsintervjuer hävdas däremot att trovärdighet skulle kunna ersätta validitetsbegreppet. 

Det som främst ses som en utmaning vad gäller validiteten är att deltagarna inte uppriktigt svarar 

på frågorna på grund av exempelvis grupptryck. Vilken stämning som finns inom gruppen och 

hur trygga deltagarna känner sig inför att uttrycka sina åsikter är avgörande för validiteten. Det 

som däremot är svårt att försäkra sig om är att intervjupersonerna svarar sanningsenligt, utan att 

fundera över vad som kan anses vara socialt accepterat inom gruppen. Det är forskarens uppgift 
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att avgöra i vilken omfattning det går att lita på intervjupersonernas svar. Därför gällde det att 

hela tiden återgå till forskningsfrågan och ifrågasätta den gruppdynamik som förekom, och hur 

den bidrog till de slutgiltiga resultaten.(Wibeck 2010, ss 144-145) Validiteten grundar sig i hur väl 

de teoretiska påståendena anknyter till forskningsfrågan. Därefter hur passande och användbar 

den utformade intervjuguiden är i förhållande till syftet och kvalitén på intervjun, hur väl den är 

genomförd. 

 

Problem som gruppsamtal kan medföra är att vissa personer utesluts och allianser riskerar att 

bildas. Personer som är tillbakadragna kan få svårt att komma till tals om det finns deltagare som 

tenderar att dominera i en diskussion.(Wibeck 2010, s 62) Skulle fokusgrupperna ha bestått av 

fler än sex deltagare hade det funnits en överhängande risk att vissa av respondenterna inte hade 

fått utrymme till att uttrycka sig eller att subgrupper skulle ha bildats.(Ekström & Larsson 2010, s 

81) En svårighet med metoden blir därmed att samtliga gruppdeltagare ges möjlighet att komma 

till tals, detta blev moderatorns uppgift att se till att de mindre verbala deltagarna involverades i 

diskussionen. Detta gjordes genom att moderatorn ställde direkta frågor till deltagare som varit 

tysta under en längre stund och som eventuellt blivit avbrutna av andra deltagare. Att diskutera i 

grupp kan dock uppmuntra deltagarna till att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och på 

så vis jämföra dem sinsemellan, vilket talar för användandet av metoden för att skapa interaktion 

som genererar flera olika perspektiv.(Wibeck 2010, s 149) 

 

En svårighet med redan existerande grupper är att samhörigheten emellan deltagarna blir för stor 

och en för hög grad av kruppkohesion kan uppstå vilket riskerar att äventyra resultatets validitet. 

Deltagarna riskerar att instämma i varandras åsikter vilket skapar instämmande svar och kan leda 

till “ett rätt sätt att tänka” och hämnar således individuella reflektioner. Gruppmentaliteten kan 

emellertid indikera på normer för vad som är tillåtet att säga inom ämnet i en viss grupp. Något 

som forskaren bör ha i åtanke är att de resonemang som förs fram under gruppintervjuer inte 

alltid är fakta utan ofta snarare subjektiva värderingar.(Wibeck 2010, ss 31, 151) Vidare aspekter 

värda att belysa är att vid användning av existerande grupper där deltagarna känner varandra, 

finns det risk att dessa refererar till perspektiv som moderatorn inte känner till samt att vissa 

saker tas för givna inom gruppen. Det vanligaste problemet är att deltagarna faller in i roller de 

har till vardags. Om moderatorn själv är bekant med gruppen kan dessa aspekter tas i beaktande 

vid intervjutillfället och underlättar god gruppdynamik.(Wibeck 2010, ss 65-66) 

 

Bland de största svårigheterna med fokusgruppsintervjuer som metod är sådant som rör urvalet. 

Hur väljs intervjupersonerna ut och vilka är dessa? Är de utvalda i sin tur villiga att ge ut sin bild 
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av verkligheten? Svårigheterna berör de flesta kvalitativa undersökningar men dess syfte är inte 

att ta fram resultat som är statistiskt generaliserbara utan är att få fram deltagarnas resonemang, 

det är innehållet i diskussionen som är intressant. Detta gör att resultatet, oavsett dess karaktär, 

kan bli representativt för den specifika gruppen. En annan stor utmaning med metoden är hur 

den rika mängden rådata som genereras av gruppintervjuerna skall analyseras då ingångarna och 

perspektiven är många.(Wibeck 2010, ss 152-153) 

 

Den ordning som reklamfilmerna visades kan även tänkas haft betydelse för den diskussion som 

efterföljde, i vilken omfattning de två reklamfilmerna diskuterades. Därmed kan den reklamfilm 

som visades sist potentiellt sett diskuterats mest. Detta är däremot ingenting som tagits i 

beaktning vid analysen, då detta inte ses som betydelsefullt för studien.  

 

3.4.5 Etiska reflektioner 

Konfidentialitet handlar om att kunna garantera att deltagarnas identitet inte publiceras. Det är 

viktigt att göra upp innan om vilken information om intervjupersonerna som kommer att 

offentliggöras och att de har rätt till anonymitet, att respektera och i viss mån skydda 

intervjupersonernas personliga integritet. Omvänt kan det vara så att de intervjuade snarare 

kräver att deras medverkan tillkännages om denna har varit krävande i något avseende.(Kvale 

2014, s 110) Intervjudeltagarna informerades inledningsvis om det huvudsakliga syftet med 

studien och intervjuns upplägg. Hade diskussionsämnena varit väldigt känsliga hade det kunnat 

bli aktuellt med ett formulär som samtliga deltagare fått skriva på om informerat samtycke, vilket 

innebär att man som moderator garanterar att ingen personlig information såsom identitet 

kommer att göras offentlig samt att intervjumaterialet endast kommer användas i vetenskapligt 

syfte.(Wibeck 2010, s 139) Forskningsfrågorna för denna studie bedömdes dock inte som 

känsliga, därför utformades inget formulär för informerat samtycke. Däremot informerades 

deltagarna om studiens syfte, att de hade rätt att vara anonyma samt att inga svar var ”rätt” eller 

”fel”. Att förklara studiens syfte utan att avslöja studiens faktiska frågeställningar var något som 

vid utformandet av intervjufrågorna togs i beaktning.  

 

Forskaren har som sagt en central roll vid intervjuer och ställs inför etiska prövningar där målet 

är att resultaten som presenteras håller en hög vetenskaplig kvalité. Som forskare krävs att man 

kan göra en avvägning mellan vad som är en rimlig balans när de vetenskapliga målen utmanas av 

etiska dilemman och värdefrågor. Detta blir främst en utmaning vid intervjuforskning där man är 

ute efter djupgående, kvalitativa analyser samt att upprätthålla en professionell distans till 

intervjupersonerna. Vid intervjuer är interaktiviteten hög och risken är stor att man som forskare 
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dras med i intervjupersonernas åsiktsvärld och blir inställsam till det resonemang som förs.(Kvale 

2014, ss 111-112) Vid semistrukturerade fokusgruppsintervjuer där en moderator leder 

diskussionen, blir det lättare att upprätthålla en professionell attityd. Forskaren vid en 

fokusgruppsintervju blir som sagt mer avvaktande i sin karaktär än vid en personlig 

samtalsintervju.(Kvale 2014, s 295) Moderatorn skall, vid en fokusgruppsintervju, stödja gruppen 

i intervjuprocessen. Att forma gruppen till att ha en gemensam grund att stå på bidrar med fördel 

till att deltagarna tillsammans utvecklar och konstruerar kunskap om ämnet. Egenskaper som 

medkänsla, empatiförmåga, förståelse och värme i kombination med att vara opartisk och 

engagerad uppskattas hos en moderator.(Wibeck 2010, ss 36, 84) 

 

 

3.5 Analysmodell 
Resultatredovisning och analys utgår från studiens två frågeställningar där fyra olika 

miljöidentiteter, med inspiration från SIFO research internationals miljötypologier (2007), har 

tagits fram. Respondenterna delades först in i dessa fyra olika synsätt på miljön och kategoriserar 

respondenterna efter miljömedvetenhet och intresse för miljöfrågor. I vilken utsträckning 

miljöfrågor prioriteras och värdesätts kan ha inverkan på respondenternas resonemang kring 

energibolag och miljö. Denna indelning presenterar ett skiftande synsätt och ställningstagande 

gällande klimat och miljöfrågor. Diskussionen kring de två energibolagen i ett miljörelaterat 

sammanhang och uppfattningarna av det kommunicerade innehållet, präglas av ett mer eller 

mindre intresse för miljö. Respondenterna delades in efter hur de avläser de båda företagens 

innehåll på både hemsida och reklamfilm, efter Stuart Halls tre sätt att avläsa ett medieinnehåll. 

Det kvalitativa resultatet presenteras kvantitativt i form av intervjudeltagarnas olika eller liknande 

synsätt och tolkningar. Den kvantitativa strukturen möjliggör den kvalitativa analysen. 

 

3.5.1 Frågeställning 1: Hur resonerar studenter kring energibolags miljöprofil 
och deras miljömässiga hänsynstagande? 

Miljövänner 

Dessa människor tvekar inte på att betala mer för att vara miljövänliga och är i regel positivt 

inställda till miljö och klimatfrågor. De är selektiva i valet kring vilka företag de väljer att stötta 

och värnar om framtida generationer. De är öppet inställda till förändringar och strävar efter 

återhållsamhet av resurser.  

 

Miljöopportunister 
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Här finns ett lagom intresse för miljö som konstant sätts i relation till bekvämlighet och pris, 

detta medför att dessa människor har svårt att i praktiken genomföra handlingar. Miljön går inte 

före ekonomin, dessa människor betalar helst inte mer för sitt miljöengagemang utan vill snarare 

ha något i gengäld. Denna grupp tilltalas i första hand av sådant som gynnar dem själva och 

lägger stor status vid yta. Här finns en vilja om att vara mer miljövänlig och med rätt argument 

och tillräcklig information, har denna grupp potential att bli miljövänner.    

   

Miljöstrutsar 

Denna miljöidentitet definieras genom att de överlag har en mer pessimistisk syn på miljöfrågan. 

Intresse och engagemang för miljö och klimatfrågor är mycket begränsat och man söker helst 

inte upp information på egen hand. De liknar miljöopportunisterna i många avseenden men är 

relativt oengagerade och i allmänhet skeptiska till företag som utger sig för att vara miljövänliga.  

 

Antimiljö 

Denna grupp tar inga egna initiativ och värdesätter inte miljöfrågan särskilt högt. Engagemang 

och intresse saknas och man är inte heller särskilt positiv till att börja involvera sig och 

framförallt inte ändra livsstil. Även här är det givetvis pris som styr och man är bekväm med sin 

tillvaro och inte beredd att ta ställning i miljöfrågan.  

 

Figur 3. Respondenterna kommer att delas in i dessa rutor för de 

olika miljöidentiteterna. 

 

3.5.2 Frågeställning 2: Hur kommuniceras, uppfattas och bemöts Vattenfall och 

Telge Energis miljörelaterade innehåll?  
Stuart Halls modell (1980) om encoding och decoding som innefattar fyra olika sätt att avläsa ett 

meddelande har tillämpats för att besvara denna frågeställning och kunna placera respondenterna 

efter deras tolkning av det kommunicerade innehållet; dominant avläsning, förhandlande 

avläsning och oppositionell avläsning. Respondenterna delades in efter hur de uppfattade de två 

bolagens reklamfilmer och hemsidor och resultatet strukturerades därmed efter hur de avläste 

respektive bolags innehåll och huruvida de delade bolagets dominanta kod eller inte.  

Miljövänner	  
Exempelvis	  Kvinna	  R	  
(respondent)	  5	  

	  

Miljöopportunister	  
Exempelvis	  Kvinna	  R	  
(respondent)	  1	  

	  
Miljöstrutsar	  
Exempelvis	  Man	  R	  
(respondent)	  13	  

	  

Antimiljö	  
Exempelvis	  Man	  R	  
(respondent)	  16	  
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Figur 4. Respondenterna delas in under dessa rutor baserat på deras sätt att avläsa de båda bolagens 

miljörelaterade innehåll. Rutorna kommer att presenteras två gånger, en gång för varje energibolag.  

 

Följande operationaliseringar valdes för att utröna eventuella mönster i hur olika innehåll 

uppfattas i förhållande till attityder och inställning till energi och miljörelaterade frågor. 

Respondenterna i samtliga fokusgrupper har som tidigare nämnt liknande socioekonomiska 

bakgrunder, däremot kan deras sätt att se på miljön variera och ha inverkan på vilken avläsning 

som görs av Vattenfall och Telge Energis kommunicerade innehåll.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominerande	  
Avkodning	  

Exempelvis	  Kvinna	  R	  
(respondent)	  5	  

Förhandlande	  
Avkodning	  

Exempelvis	  Man	  R	  
(respondent)	  13	  

Oppositionell	  
Avkodning	  

Exempelvis	  Kvinna	  R	  
(respondent)	  1	  
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4. Resultat 
Nedan presenteras ett resultat av det empiriska materialet som fokusgruppsintervjuerna genererat och har 

redovisats efter studiens två frågeställningar. Med inspiration från SIFOS fyra miljötypologier (2007) som 

underlag för att besvara den första frågeställningen och med utgångspunkt i Stuart Halls modell (1980) om 

encoding/decoding för att besvara den andra. 

 

4.1 Miljöidentiteter 
Relevanta attribut för studien har valts ut, därmed har dessa typologier inte applicerats direkt utan 

endast fungerat som underlag. Dessa benämns efter kön och respondent (R). 

 

 

 Figur 5. Figuren illustrerar ett kvantitativt resultat av fördelningen  

 bland de olika miljöidentiteterna.  

 

Miljövänner 

Endast en respondent kunde identifieras som miljövän, Respondent 15. Denna respondent visar 

på ett genuint engagemang för miljöfrågan och kan tänka sig att betala lite mer för ett 

miljövänligare alternativ. Enligt Respondent 15 är det är viktigt att energibolag tar ansvar och 

denne hävdar att det är viktigt att se till vilka konsekvenser ett val av energibolag idag, kan få för 

framtiden. Att vara selektiv vid val av energibolag bidrar till att man styr efterfrågan och kan 

påverka den marknad som energibolag verkar på. Vidare skulle respondenten avstå från ett 

energibolag som endast erbjuder fossila bränslen. Detta visar på att han skulle göra ett aktivt val 

och är flexibel i sitt förhållningssätt. Respondent 15 sätter miljön framför ekonomin, vilket 

bevisar att han tänker långsiktigt och sätter klimatet i första hand.  

 

Miljövänner	  
Man	  R15	  

	  
Miljöopportunister  

Kvinna	  R1	  
Kvinna	  R2	  
Kvinna	  R3	  
Kvinna	  R4	  
Kvinna	  R7	  
Man	  R10	  
Man	  R11	  
Man	  R13	  
Man	  R14	  
Man	  R16	  

Miljöstrutsar	  
Kvinna	  R5	  
Man	  R9	  

Antimiljö	  
Kvinna	  R6	  
Kvinna	  R8	  
Man	  R12	  
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Man R15- “Att jag inte betalar det minsta nu är för att det kan påverka 10-20 år framöver, på så 

sätt kan man påverka marknaden” 

 

Miljöopportunister  

Här finns ett måttligt intresse för miljö, denna grupp är mycket bekväm. Att exempelvis byta 

elavtal upplevs som en besvärlig process där pris och okunskap gör att man avstår från att ta ett 

sådant beslut. Här krävs att rätt argument förs fram till dessa för att få dem att agera, de behöver 

information om hur deras insats gynnar naturen och dem själva. Denna grupp är som sagt 

överlag relativt positivt inställd till miljöfrågor. Till en början hävdar de att de är mycket 

medvetna och menar på att det är viktigt att energibolag tar sitt ansvar, att de strävar efter att vara 

så miljövänliga som möjligt. När det väl kommer till kritan är de dock styrda av priset och sett till 

deras situation är de väldigt bekväma. Steget till handling är något större än deras positiva 

inställning. Det är en avvägning mellan deras livssituation och kostnadsfaktorn. De skulle inte 

aktivt välja ett energibolag om de var miljöbovar trots ett billigt pris, men de skulle inte heller 

aktivt välja ett bolag som visar på att de arbetar för miljön. I den livssituation de befinner sig i 

idag är ett miljömässigt alternativ inget som prioriteras då detta ses som ett dyrare alternativ.  

 

Man R16- “det är viktigt men sen är frågan vad jag är beredd att betala för den, som student, är 

jag beredd att betala x antal mer kronor i månaden för att dom tar ansvar?” 

 

Gemensamt för dessa respondenter är att de ser klimatfrågan som angelägen och att det är viktigt 

att energibolag tar ansvar för miljön. Det går dock att identifiera ett återkommande mönster i att 

de söker sig till de stora företagen, Vattenfall anses vara ett av de största energibolagen på 

marknaden och det blir därför ett enkelt val att välja dem. Det tyder på att det finns en 

bekvämlighet och en trygghet i att välja ett välkänt bolag, att man får vad man betalar för och kan 

vara säker på att elen levereras. Mindre företag som Telge Energi ställer sig gruppen mer kritisk 

till, här förstärks ytterligare den bekvämlighet som till viss del definierar denna grupp. 

 

Man R10- ”ja det blir det enkla valet, om man inte orkar engagera sig så mycket, då vet jag att 

Vattenfall är ett stort företag och så kanske man inte reflekterar så mycket över det.” 

 

De visar även att de skulle vilja vara mer miljövänliga än vad de kanske är, de pratar mycket om 

hur de skulle vilja agera och hur de önskade att de resonerade. De påstår att synen på ett 

energibolag skulle kunna förändras om det fanns en vetskap om negativa miljöincidenter som 
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bolaget varit involverad i. Överlag finns dock en större acceptans för stora och mer etablerade 

företag med ett starkt varumärke, än för mindre okända företag.  

 

Man R11- “jag tror att det kan påverka så att vi gillar det mer eller mindre, men sen när det väl 

kommer till kritan, när vi väl står där och ska välja bolag vi ska teckna avtal med kanske det är 

priset som blir den sista dealbreakern, även om jag kanske gillar företaget mindre.” 

 

Dessa respondenter vill även gärna se att deras val gynnar dem själva och vill kunna se ett 

egenvärde i de investeringar de gör för miljön. De ställer kostnad i relation till hur mycket nytta 

det egentligen gör, det får inte kosta för mycket att vara miljövänlig. 

 

Kvinna R4- “Pengafaktorn hör alltid hit. Jag vill ha utdelning och en klapp på axeln på att jag gör 

någonting bra.” 

 

De anser att det är energibolagens ansvar att informera konsumenten om miljövänliga alternativ. 

Den omständliga processen att byta bolag gör att de tar avstånd från att söka sig till andra 

alternativ. Även här är det oftast priset som styr och uppoffringen man är beredd att göra. 

Avsikten finns att vilja vara miljömedveten men det är en svår tröskel att ta sig över och att aktivt 

själv undersöka vad det kostar och innebär att välja ett miljömässigt alternativ. Återigen handlar 

det om informationen, finns det ett miljömässigt alternativ med goda argument, finns möjligheten 

att de aktivt väljer det alternativet. De anser att konsumenten själv inte ska behöva söka upp 

denna information utan bolagen måste nå ut till konsumenten, annars blir denne trygg i det 

elavtal som redan är tecknat.  

 

Respondent 3 avviker något från de övriga respondenterna i denna grupp när det kommer till 

pris. Hon hävdar att hon gärna betalar det där lilla extra för att få känna att hon bidrar, i större 

utsträckning än de övriga i gruppen. Att hon inte hamnar i gruppen “miljövänner” beror på att 

hennes fortsatta resonemang sker kring avvägningen mellan bekvämlighet och livssituation. Hon 

hävdar att det idag borde vara lättare att som ensam student vara miljövänlig då en liten 

elkonsumtion inte behöver bli särskilt dyr, trots ett miljövänligt alternativ. Oavsett väljer hon inte 

ett miljömässigt alternativ då hon är för bekväm med det hon har idag. Detta visar även på att 

ytan är viktig för denna grupp, det ska helst synas att man bryr sig.  
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Kvinna R3- “I andra lägen kan man köpa dyrare produkter för att man vet att det är bra för 

miljön exempelvis köpa miljövänligt papper för då fälls inte träd i onödan, men det är svårt att se 

att mitt val av energibolag skulle göra skillnad.” 

 

Miljöstrutsar  

Här är engagemanget för miljöfrågor något svalt och denna grupp uppvisar ingen större 

entusiasm för miljöfrågor. De förhandlar om energi utifrån ett miljöperspektiv och ifrågasätter 

med en viss skepsis. De stoppar huvudet i sanden och letar gärna inte upp information själva 

utan kräver konkret presenterad information om vad organisationer gör för miljön och argument 

för eventuella miljövänliga alternativ. Även här tilltalas man av större etablerade företag.  

 

Man R9- ”det kommunicerade miljöarbetet måste stämma med verkligheten, annars faller det ju 

helt. Jag kan bli skeptisk om det står att ”vi jobbar för en hållbar framtid”, utan något konkret.”  

 

Detta visar på att de ställer sig skeptiska till varför energibolag överhuvudtaget ska ägna sig åt att 

framstå som miljövänliga.  De ifrågasätter vad det innebär att vara miljövänlig och det tyder på att 

det finns en skepsis som måste övervinnas. Denna grupp påstår att en negativ incident som ett 

energibolag är involverad i, i viss utsträckning skulle påverka deras uppfattning om företaget. 

Däremot är det inget som i stort skulle styra deras val i slutändan. De anser det lättare att avstå 

från miljöbovar än att aktivt välja miljövänner. Det finns en större acceptans för negativa 

miljöincidenter när det kommer till större och mer etablerade företag, som exempelvis Vattenfall, 

än när det kommer till mindre företag. Respondent 5 avviker något och menar på att denne skulle 

överväga ett miljövänligare bolag i sitt val av elavtal, men färgas väldigt lätt av de andras åsikter. 

Denna respondent kommer sällan med egna utlåtanden utan hakar på de andras resonemang. Det 

finns inget framträdande engagemang vilket gör att respondenten inte kan ses som en 

miljöopportunist, det faller på bristande intresse och grupptryck.  

 

Antimiljö  

Dessa respondenter uppvisar ett nästintill obefintligt intresse för miljö och klimatfrågor. De är 

inga motkämpar, heller inga förnekare av exempelvis växthuseffekten men de visar heller inget 

engagemang eller ser värdet i att investera i miljön. De är mycket bekväma med sin tillvaro och 

styrs av pris i första hand. Så länge företag inte gör några enorma snedsteg är detta inget som styr 

vid val av energibolag. Här framkommer det hur stora etablerade energibolag med en stark image 

lättare kommer undan med oetiska händelser kopplade till miljön. Man värdesätter pris, service 
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och tillgänglighet. Respondent 6 och Respondent 12 har tecknat elavtal och där var det 

övervägande priset som styrde valet.  

 

Man R12- ”för mig spelade det ingen roll alls, sen får det naturligtvis inte gå över gränsen men så 

länge man känner att det inte är nåt skurkföretag så är det lugnt för mig. Då handlar det 

framförallt om pris och avtal.” 

 

Dessa respondenter har inget intresse för att engagera sig och är allt för bekväma för att börja 

agera, de känner inget större behov av att göra det heller.  Det ses snarare som säkrare och 

tryggare att välja ett stort energibolag som erbjuder el från flera typer av energikällor. Samma 

ställningstagande förekommer på frågan om oetiska miljörelaterade händelser som bolaget varit 

inblandade i, skulle påverka uppfattningen om företaget. Deras uppfattning om ett energibolag 

kan snarare skadas av en miljörelaterad incident än vad ett bolag som utger sig för att vara 

miljövänligt, kan få ett gynnsammare anseende.  

 

Kvinna R6- ”som jag har förstått det tar det ju mindre energi att utvinna kärnkraft än vad det tar 

att producera typ vind- och vattenkraft, vindkraft är ju ganska dyrt..” 

 

4.2 Sätt att avläsa 
Deltagarna benämns efter kön och respondent (R). 

4.2.1 Vattenfall 
Ingen oppositionell avläsning gjordes på varken hemsidan eller reklamfilmen av respondenterna i 

de fyra fokusgrupperna, endast dominerande och förhandlande avläsning gjordes. 

Figur 6. Figuren illustrerar ett kvantitativt resultat av de olika sätten att avläsa Vattenfalls material.  
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Dominerande avläsning 

Respondenterna inom den dominanta avläsningen godtar texternas kod vilket innebär att deras 

tolkning av hemsidan och reklamfilmen stämmer överens med Vattenfalls kod. Det finns ett 

tydligt samband mellan reklamfilmen och hemsidan. Tack vare tydlighet uppfattas hemsidan som 

kundfokuserad och ger ett professionellt och seriöst intryck, vilket gör att de enkelt lyckas med 

att få ut den information som förväntas. Innehållet är informellt och det kunden behöver finns 

på startsidan. 

 

Kvinna R4- ”Vattenfalls konsekventa färger gör att man vet vart man ska trycka…deras hemsida 

känns inbjudande till mig som kund…fokus ligger på kundens valfrihet och på service.” 

 

Fokus anses ligga på pris vilket är bra då kunden oftast letar efter det. Vattenfalls starka säljfokus 

upplevs som berättigat då de uppfattas som ett stort, välkänt och etablerat företag som måste 

värna om sina kunder då konkurrensen på marknaden ökar. Deras tips, rekommendationer och 

experthjälp visar på en professionell och trygg kontakt med kunden. Informationen de går ut 

med upplevs som tillförlitlig och företaget anses kunna luta sig tillbaka på sitt rykte som en stor 

aktör på marknaden.  

 

Man R12- ”Intrycket man får av Vattenfall går i linje med den attityd man har till deras 

varumärke...På så sätt skulle ens tidigare bild kunna påverka att eventuellt välja dem…” 

 

Flera av respondenterna noterar att miljömässigt hänsynstagande lyser med sin frånvaro, men 

detta anses inte som problematiskt.  Reklamen handlar i första hand om att få ner 

elkonsumtionen för att dra ner på kostnaderna snarare än att dra ner på energikonsumtionen ur 

en miljöaspekt. Men flera respondenter tror ändå att de använder sig av ett mer implicit 

miljöbudskap. Genom sin reklamfilm uppmuntrar de till att spara på energi genom att släcka 

lampor, vilket ses som en handling som syftar till att värna om miljön. Du som kund konsumerar 

mindre, minskar dina kostnader och gör därför en insats för miljön. Vattenfall lyckas på det sättet 

behålla kundfokus och visar förståelse för att kunden är intresserad av priset samtidigt som det 

finns tendens till ett miljöbudskap. Att Vattenfall använder en verklig person i en realistisk 

situation gör reklamen träffande och verklighetsbaserad.  
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Kvinna R3- “Reklamfilmen är tilltalande då man tydligt får se hur människor använder el på olika 

sätt i vardagen, den blir verklighetsbaserad.” 

 

Respondenterna påstår att det inte heller är någon idé att Vattenfall marknadsför ett allt för stort 

miljöansvar då de inte kan leva upp till det. Detta motiveras genom att det i dagsläget inte är 

möjligt att genom endast förnyelsebara energikällor försörja den rådande efterfrågan på el. Det 

uppfattas inte som att företaget direkt bry sig om miljöfrågan men tron på att de har en mer 

långsiktig plan gör att det inte finns något att misstro. Flera respondenter tycker att miljöansvaret 

snarare ligger hos politikerna att göra någonting åt då Vattenfall är statligt ägt. Det fråntar 

Vattenfall ansvaret för miljön och ser dem som legitima spelare på marknaden. Reklamfilmen 

skulle däremot inte få respondenterna att direkt teckna elavtal, då el inte värdesätts i särskilt stor 

utsträckning än, sett till deras livssituation.  

 

Respondent 1 avläste reklamfilmen lite annorlunda från de övriga avläsarna. Hon tyckte till en 

början att filmen var väldigt dålig och svår att relatera till, men allt eftersom de andra i 

fokusgruppen avläste innehållet dominerande, höll med innehållet och delade dess kod, gjorde 

även Respondent 1 detta. Därför ses hon som en dominerande avläsare men påverka av gruppen. 

 

Förhandlande avläsning  

De respondenter som gjorde en förhandlande avläsning håller delvis med det kodade innehållet. 

Hemsidans layout och det första intryck som hemsidan ger upphov till uppskattas, men de 

upplever en avsaknad av miljörelaterat innehåll. Det framkom dock att detta inte drog ner 

helhetsintrycket, det anses inte vara nödvändigt då det inte är Vattenfalls huvudfokus och inte är 

något som efterfrågas på en förstasida. Även om Vattenfall inte ”skyltar” med att de tar ansvar 

för miljön finns det heller inget som tyder på att de inte skulle göra det, detta är därmed inget 

som drar ner Vattenfalls legitimitet. Respondenterna anar att företaget inte endast använder 

förnybar energi vilket gör det legitimt att de inte trycker på miljöfrågan. 

 

Man R16- “Man tror på det Vattenfall säger då ett så stort företag antagligen granskats väldigt 

hårt.” 

 

Hemsidan upplevs som tillförlitlig och tillsammans med reklamfilmen ger Vattenfall ett trovärdigt 

intryck. Respondenterna ifrågasatte expertens roll i reklamfilmen då karaktären upplevs som att 

nästintill förlöjliga kunden, som om kunden själv inte förstår hur energibesparing går till. De 



	   42	  

orangea och vita färgerna ger en myndighetskänsla och speglar att de är statligt ägda. Vattenfall 

upplevs som ett etablerat företag med avseende på detta, vilket skapar en trygghetskänsla. De 

anser att förtroligheten grundar sig i att de känner till bolaget sedan tidigare, det vill säga att deras 

image skapar tillförlitlighet. Respondenterna ifrågasätter ändå varför Vattenfall genom sin 

kommunikation är så pass säljorienterade när de är ett stort väletablerat företag som dessutom är 

statligt. Det starka säljfokus gör att de uppfattar hemsidan som ett reklamblad vilket i sin tur 

minskar tillförlitligheten.  

 

Reklamfilmen anses fokusera på kunden, hur denne skall spara energi och pengar. Vattenfall ger 

tips och vägleder kunden men de förhandlande avläsarna tycker att med lite sunt förnuft går det 

att hålla ner på energi och kostnader, utan hjälp om hur detta ska genomföras.  

 

Man R11- ”Därför borde de kanske fokusera på något annat istället för att bara trycka på priset.” 

 

Att reklamfilmen upplevs rikta sig till barnfamiljer med hög energikonsumtion uppfattas som 

verklighetsbaserat och positivt då respondenterna kan relatera till sammanhanget. De tycker dock 

att Vattenfall borde visa att de tar hänsyn till miljön på något sätt, inte endast fokusera på att dra 

ner på kostnader. Respondent 16 skiljde sig något i sin avläsning då han tycker hemsidan är lite 

rörig och han ser egentligen inget som tydligt knyter ihop hemsidan med reklamfilmen. Å andra 

sidan anser han det svårare för Vattenfall att stå ut ur mängden då de ses som etablerade och 

tillförlitliga och gör vad de kan. I övrigt liknar hans avläsning de andras. 

 

4.2.3 Telge Energi 
Här avläses hemsida och reklamfilm förhandlande och oppositionellt av samtliga fokusgrupper, 

ingen dominerande avläsning gjordes. 
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Figur 7. Figuren illustrerar ett kvantitativt resultat av de olika sätten att avläsa Telge Energis material. 

 

 

Förhandlande avläsning 

De som gjorde en förhandlande avläsning accepterar delvis de koder och budskap som finns i 

Telge Energis kommunicerade innehåll. De uppfattar meddelandet men anser att både hemsida 

och reklamfilm innehåller en del brister. Hemsidan upplevs som rörig och trots det genomgående 

miljörelaterade gröna temat som gör att ett tydligt miljöbudskap uppfattas, ställer sig 

respondenterna sig tveksamma till hur detta framförs. De tycker att hemsidan är förvirrande och 

reklamfilmen är för barnslig vilket gör att upplägget blir svårt att relatera till och de får ingen 

tydlig översikt av innehållet. På hemsidan är gränssnittet otydligt för konsumenten. Det blir för 

många intryck att ta in genom att de använder sig av för många miljöbilder, post-it lappar, färger 

och information som gör det svårt att navigera. Respondenterna känner sig förvirrade och vissa 

skeptiska till innehållet. De anser att företaget kan förmedla miljöansvar på ett annat sätt bara 

genom en tydligare layout. Respondent 3 uppskattar dock den ”hemmasnickrade” stilen, och 

anser att det är en rolig idé som skapar intrycket av att företaget vill vara personliga men att det 

tyvärr inte fungerar. Viljan att utmärka sig finns där men de når inte ut på det sätt företaget syftar 

till. Hon fångades av lapparna längst ner på hemsidan som säger ”jag vill rädda världen” och 

anser budskapet träffande och tilltalande. 

 

De som gör en förhandlande avläsning av Telge Energis innehåll uppfattar miljöbudskapet men 

delar inte sättet det framförs på. Hemsidan upplevs som ostrukturerad och förvirrande med 

alldeles för mycket information centrerad. Detta gör att de har svårt att tro på allt som står på 

hemsidan och får intrycket av att företaget försöker dölja någonting. Seriositeten och tilliten 

försvinner. Samtliga respondenter anser att Telge Energi genom hemsidan går ut för hårt med att 

försöka övertyga om att deras el är helt ren, de fokuserar för mycket på miljö. Det överdrivna 
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innehållet gör att samtliga anser att företaget förlorar trovärdighet och de ställer sig 

misstänksamma till innehållet. Avläsarna saknar information och ifrågasätter vad som egentligen 

menas med ”ren el”. De får för mycket information om vad företaget gör men inte varför de gör 

det eller hur man som konsument gynnas. Det saknas information om exempelvis avtal och pris. 

Några argumenterar för att de belyser att de använder sig av ren el för att stå ut från mängden, de 

hävdar att informationen känns tillförlitlig då menar att företaget inte får skriva sådant som inte 

stämmer. 

 

Reklamfilmen uppfattas som rörig och barnslig. Företaget upplevs rikta sig till nästkommande 

generationer och ge dessa dåligt samvete för att de använder smutsig el, detta gör de genom att 

använda barn i sin reklamfilm.  Däremot hävdar de att det inte tilltalar, avsaknaden av en äldre 

person i filmen gör att de inte når ut till rätt målgrupp och trovärdigheten då går förlorad. 

Avläsarna förstår inte varför sådant som ”smutsmonster” skall vara med, det gör att man inte 

förstår vad Telge Energi är för ett slags företag. Det finns ingen verklighetsförankring att relatera 

till. Miljö är aktuellt och viktigt som kräver ett mer seriöst angreppssätt än det som Telge Energi 

förmedlar. Flera respondenter påpekade vikten av att energibolag verkligen kommunicerar ut sitt 

produktionssätt då de har ett stort ansvar för miljön. 

 

Man R16- “Vad är det för ett företag? Känns som ett skämt och skulle inte teckna med dem efter 

att jag sett reklamfilmen.” 

 

Reklamfilmen diskuterades väldigt intensivt, väckte många känslor hos respondenterna. 

Diskussion fördes om att Telge Energi är ett nyuppkommet bolag som måste väcka 

uppmärksamhet i högre grad än vad större mer etablerade bolag behöver för att ses som legitima. 

Flera anser dock att Telge Energi är ett litet och okänt företag vilket gör att de känns mindre 

tillförlitliga. Alla är överens om att reklamfilm och hemsida trots allt är enhetliga sett till färgerna 

och illustrationerna samt deras massiva information i både text och ljud. Miljöbudskapet är 

svårare att uppfatta i reklamfilmen men det framgår ändå att det är syftet, trots att de flesta inte 

håller med om sättet det framförs på. Respondent 2 skiljde sig lite i avläsningen på denna punkt 

då hon tycker det är tydligt i reklamen att det handlar om el och miljö men på vilket sätt är oklart. 

Flera respondenter har en önskan om att teckna avtal med miljövänliga alternativ som Telge 

Energi, men deras oseriösa intryck får dem att backa. 
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Oppositionell avläsning 

Den oppositionella avläsaren ser det kodade budskapet men håller inte med om framställningen. 

Respondenterna tycker även här att Telge Energis hemsida och reklamfilm blandar för många 

olika typsnitt och figurer vilket ger ett oseriöst och rörigt intryck. På hemsidan gör alla bilder och 

tecken det svårt att orientera sig vidare och trots det miljörelaterade innehållet skapas tvivel över 

varför de endast lägger fokus på miljön då detta snarare skapar misstänksamhet. Telge Energi ses 

som en mindre och okänd aktör på marknaden vilket gör att de känns mindre tillförlitliga än 

Vattenfall. Därför krävs rak och transparent kommunikation för att konsumenten enkelt ska 

kunna navigera sig på hemsida och fångas upp av reklamfilmen. De anser att de misslyckats totalt 

genom både hemsida och reklamfilm att få ut någon relevant information överhuvudtaget.  

 

Kvinna R1- “…jag blir skeptisk när jag går in på hemsidan. Det krävs mer av mig som kund att 

söka den informationen jag behöver här och det ser jag som en stor nackdel.” 

 

De upplevs flummiga och deras kommunikation är svårtolkad, vilket gör att tillförlitligheten går 

förlorad. Genom de argument och påståenden som framförs på hemsidan tycker avläsarna att 

Telge Energi riktar sig till miljömedvetna ungdomar eller radikala miljövänner. Detta gör att 

företaget går miste om att kommunicera till den del av befolkningen som anses ha råd att betala 

mer för miljövänlig el. De hävdar vidare att Telge Energi genom att rikta sig snarare till barn än 

till vuxna, gör det svårt för dem att relatera till innehållet. TV anses kunna ha stor 

genomslagskraft och påverkan i ett eventuellt avtalsbeslut, men när det kommer till energibolag 

krävs en seriös och verklighetstrogen reklam. Även om deras avtal är bra måste Telge Energi lyfta 

fram argument för varför kunden ska byta till dem. Det finns ingen direkt kundfokusering varken 

på hemsida eller i reklamfilm vilket leder till att avläsarna inte känner sig välkomna hos företaget.  

 

Kvinna R4- “…finns ingen logik i filmen, åka till månen på en toarulle är bara töntigt. Eftersom 

de använder att monster så drar de fel paralleller till verkligheten” 

 

Efter diskussionen avviker Respondent 4 och säger att företaget är tydliga med vad de vill få fram 

och att hennes förkunskap till Telge Energi gör att hon vet att de jobbar för miljön och har gjort 

länge, vilket gör att de känns tillförlitliga. Detta skulle kunna bero på att hon påverkas av den 

förhandlande avläsaren men utöver detta argument avläser hon materialet övervägande 

oppositionellt. 
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Avläsarna tycker att reklamen anspelar för mycket på att andra bolag är dåliga mer än att de själva 

är bra. De lyfter inte fram sina egna styrkor vilket ses som märkligt och oförståeligt. Att inte 

konkret visa hur den rena elen används samt hur den gynnar kunden anses korkat. Företaget 

skulle vinna stort på att poängtera vad de erbjuder kunden. Som konsument vill de även se hur 

deras insats kan ha en positiv påverkan. Den framställning som de har i nuläget gör att de som 

kund känner sig anklagad för att använda dålig el och respondenterna anser att det tjänar 

ingenting till att smutskasta på det sättet. Det som står om att vara med att ”rädda världen” längst 

ner på hemsidan upplevs som ett krav. Företaget ger kunden dåligt samvete vilket är fel 

tillvägagångssätt. De tycker att företaget inte når ut med rätt typ av miljötänk till konsumenten 

vilket gör att de, efter att ha sett reklamfilmen, aktivt inte skulle välja dem som elleverantör. Detta 

påstår de kan ha att göra med att el inte är något som prioriteras än, sett till deras livssituation.  

 

Ingen avvikande avläsning gjordes av någon av deltagarna för denna studie. Samtliga 

respondenter förstod båda energibolagens dominanta kod i både hemsida och reklamfilm men de 

delade den i olika grad. Det var alltså ingen av studenterna som använde en annan kod än den 

som energibolagen ville förmedla, budskapet uppfattades således av deltagarna men delades inte 

av alla.  

 

4.3 Sammanfattning 
Det huvudsakliga resultat som studien frambringat är att det förekommer flest miljöopportunister 

bland studenterna. Dessa väger för och nackdelar med ett eventuellt investeringsbeslut och ställer 

sig överlag förhållandevis positiva till miljöfrågor. Det förekommer ett måttligt intresse för miljö 

som kan bejakas genom att rätt information når ut till denna grupp. De efterfrågar transparens 

hos energibolag och styrs av pris och livssituation. De anser att de är viktigt att energibolag visar 

att de tar ansvar för miljön men är inte särskilt öppna för förändring. Deras bekvämlighet gör att 

de hellre väljer ett stort välkänt bolag framför ett mindre känt, oavsett i vilken utsträckning 

energibolaget kommunicerar ett framträdande miljöbudskap.  

 

Den mest representerade avläsningen som gjordes av Vattenfalls material var den 

dominerande.  Majoriteten av studenterna avläste därmed innehållet på ett föredragande sätt och 

tilltalades av Vattenfalls kommunicerade miljöinnehåll. Det gjordes ingen oppositionell avläsning 

av Vattenfall vilket förstärker resultatet om att respondenterna tilltalades av deras 

kommunicerade innehåll ur ett miljöperspektiv. Den övervägande avläsningen som gjordes av 

Telge Energis material var förhandlande medan ingen dominerande avläsning förekom. Detta 
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innebär att de flesta delvis instämde med det implicita budskapet i innehållet. Däremot hade de 

svårare att relatera till på det sätt som kommunikation var utformad. Ingen av respondenterna 

delade helt den dominerande koden utan ställde sig förhandlande till materialet och dess innehåll. 

Det som framgick i fokusgruppernas avläsning var att de föredrog tydlig och konkret 

kommunikation som går att relatera till individens livssituation, där Vattenfall uppfyllde dessa 

attribut i större omfattning än Telge Energi. Telges kommunicerade innehåll upplevdes som 

oseriöst på det sätt som det framfördes och var mindre verklighetsbaserat.  
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5. Analys 
Detta kapitel analyserar resultatet som fokusgruppsintervjuerna frambringat, utifrån uppsatsens teoretiska 

ramverk. Syftet med analysen är att framhäva och diskutera det väsentliga ur resultatet utifrån den analysmodell 

som beskrevs i metodkapitlet. Målet med analysen är att utifrån studiens empiri, besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

 

5.1 Hur resonerar studenter kring energibolags miljöprofil och 

deras miljömässiga ansvarstagande? 
Att den enda identifierade Miljövännen (se figur 5) var en man, bekräftar inte tidigare 

undersökningar om att kvinnor är mer miljömedvetna än män, utan snarare att manliga studenter 

är mer miljömedvetna än kvinnliga och mer villiga att investera i frågan. Resultatet förstärks av att 

det var fler kvinnor än män som identifierades som Antimiljö och således anses männen mer 

positivt inställda till företag som arbetar för miljön. Att det endast var en miljövän i denna 

kategori säger oss att denna grupp unga vuxna inte har något särskilt brinnande intresse för 

energibolags miljömässiga hänsynstagande. Det går givetvis inte att dra någon generell slutsats för 

studenter i Uppsala men det är trots allt ett resultat som studien har genererat och kan vara en 

fingervisning på hur det kan se ut. 

 

Att fler kvinnor än män hamnar under kategorin Antimiljö talar inte endast för att kvinnor ställer 

sig mer kritiska till energibolagens miljömässiga ansvarstagande, utan också att det är fler 

studenter representerade i denna grupp än i både Miljövänner och Miljöstrutsar. Att 

Antimiljögruppen är den med näst flest representerade studenter för studien kan därmed tyda på 

att fler studenter ställer sig kritiska till energibolagens kommunicerade miljöinnehåll, än vad det är 

studenter som resonerar positivt till samma innehåll. Gruppens bristande intresse för 

energibolags ansvar för miljön kan dels handla om ett allmänt lågt engagemang i miljöfrågor men 

även som framgår i studien, att de värdesätter pris, service och tillgänglighet när det kommer till 

energibolag. Detta skulle kunna förklaras av att studenter i denna ålderskategori och med deras 

ekonomiska situation, inte värdesätter miljön framför den individuella livssituationen. Dessa är 

mycket bekväma med den situation de befinner sig i och är inte beredda att investera i miljön. De 

förhåller sig mer skeptiska till energibolag som vill kommunicera en stark miljöprofil genom att 

endast erbjuda förnyelsebara energikällor, än till de som erbjuder el från olika typer av källor. 

Detta kan bero på att de ser klimatförändringarna som någonting oundvikligt och därför anser att 

det är svårt för energibolag att utvinna endast förnyelsebar energi, vilket gör att de ifrågasätter de 
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som påstår sig göra just det. Att större och mer etablerade företag använder sig av fossila 

bränslen ses inte som något överdrivet negativt, utan snarare som någonting realistiskt och 

oundvikligt i det samhälle vi idag lever i.  

 

Gruppen Miljöopportunister representerades av flest studenter (se figur 5). Denna grupp ställer 

ständigt sin livssituation i förhållande till pris, det är en investeringsfråga. De anser att energibolag 

tydligt skall kommunicera vad deras individuella investering gör för skillnad, både för dem som 

enskild individ men även för miljön.  Denna grupp belyser och resonerar kring vikten av att 

energibolag visar på att de tar ansvar och uppvisar en positiv attityd där man anser att miljöfrågan 

är aktuell och viktig. De resonerar däremot kritiskt och ställer för- och nackdelar i relation till 

investeringsbeslutet. Detta resonemang kan tyda på att denna grupp studenter, som ses som en 

ny generation som energibolag borde ta hänsyn till då de kan ses som en kommande målgrupp 

som färgas av ett ständigt kritiskt tänkande. Här går att dra en direkt koppling till att miljö blir allt 

mer angeläget och för organisationer att ägna sig åt CSR- verksamhet blir allt mer avgörande. 

Organisationer idag blir strängt granskade av samhället, som ställer höga krav, inte minst när det 

gäller miljömässigt ansvarstagande.  

 

Att miljöopportunisterna är främst representerade visar på att en majoritet av studenterna 

värdesätter miljön, och hävdar att det är viktigt att energibolag tar sitt ansvar ur ett 

samhällsperspektiv. De ser sig själva som en viktig intressent att nå ut till med sitt miljömässiga 

ansvarstagande. Gruppens handlande tenderar dock inte att överensstämma med denna positiva 

inställning. De talar mycket om hur de borde agera och resonera, vilket tyder på en vilja att agera 

och tänka mer miljömedvetet. Majoriteten av studiens deltagare är alltså medvetna om hur de 

borde tänka i frågan men trots denna vetskap inte i praktiken agerar i linje med detta. Det kan 

handla om det som de själva nämner, att de får för lite information om vilka miljömässiga 

alternativ som finns. De vill inte behöva gå ut och söka denna information själva vilket betyder 

att de kräver mer informativ och konkret kommunikation kring miljöfrågan som kan få dem att 

vilja agera. Gemensamt för miljöopportunisterna är att de attraheras av ett etablerat varumärke 

och hellre skulle välja ett välkänt energibolag framför ett mindre miljövänligt. Stora energibolag 

finns det dessutom en större acceptans för, de kan komma undan lättare än vad mindre 

etablerade energibolag kan. Ett intressant resultat är att respondenterna 1-4, som ingick i samma 

fokusgruppsintervju, förde resonemang kring energibolags miljömässiga innehåll och 

ansvarstagande som gör att de benämns som Miljöopportunister. Detta resultat skulle kunna tyda 

på att denna fokusgrupp genererade stor gruppkohesion som innebar en mer normativ syn på 
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organisationers miljöansvar. Gruppen talar mycket utifrån hur den enskilde individen bör agera 

och tänka snarare än hur de verkligen agerar. Miljöfrågan är viktig och värd att kämpa för men 

samtidigt kräver detta att organisationer är transparenta och uppvisar konkreta resultat. Att 

respondenterna 1-4 stämmer in i varandras resonemang kan också bero på att de som existerande 

grupp tidigare diskuterat organisationers miljömässiga ansvarstagande och redan tagit ställning i 

dessa frågor. Detta kan ha bidragit till att normer för vilka resonemang som borde föras har 

uppstått.  

 

Den grupp som kallades Miljöstrutsar (se figur 5) ställer sig skeptiska till energibolag och i vilken 

utsträckning de överhuvudtaget skulle kunna vara miljövänliga. Denna skepsis kan tänkas grunda 

sig i att de ser på energibolag som till viss del miljöförstörare, att det är ofrånkomligt att de har en 

negativ inverkan på miljön då energiutvinning ofta är negativt för miljön. Detta medför att de har 

svårt att lita på energibolag som utger sig för att vara helt gröna. Även om de inte helt avsaknar 

ett intresse för miljö visar de inget genuint sådant eller tillräckligt engagemang för att på egen 

hand uppsöka information vilket kan grunda sig i deras skepsis. Då endast två av sexton 

studenter utgjorde denna grupp visar detta på att studenter sällan stoppar huvudet i sanden. Detta 

resultat kan indikera på att studenter i stor utsträckning ställer sig kritiska till medieinnehåll och 

att de granskar och diskuterar, i detta fall energibolags miljörelaterade kommunikation.  

 

Genomgående för samtliga respondenter är att deras resonemang och utlåtanden till stor del 

grundar sig i en medvetenhet kring vikten av att organisationer idag tar socialt och miljömässigt 

ansvar. Här går att dra direkta paralleller till att de utgör en del av en mycket medveten generation 

som växt upp med miljö- och klimatfrågor ständigt närvarande. När det gäller energibolag anser 

de däremot att de får för lite information om hur bolagen utvinner sin energi och därmed brister 

transparensen i deras kommunikation. Deras samtal förs kring miljömässigt ansvarstagande och 

vikten av energibolags transparens, där begreppet CSR får en väsentlig betydelse. Gemensamt för 

respondenterna, oavsett vilken miljöidentitet de tillhör, är att etablerade företag med ett starkt 

varumärke har en fördel och kommer undan med eventuellt oetiskt agerande. Att majoriteten av 

respondenterna tillhör miljöopportunister visar på att de ställer höga krav på organisationer att 

agera etiskt men att deras handlande begränsas av deras ekonomiska situation.  

 

5.2 Hur kommuniceras, uppfattas och bemöts Vattenfall och Telge 

Energis miljörelaterade innehåll? 
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Författarna har valt att belysa de främsta och avvikande mönstren som genererats i deltagarnas 

sätt att avläsa energibolagens innehåll.  

	  

 

 

 Figur 8. Modellen illustrerar den kvantitativa strukturen som möjliggjorde den kvalitativa analysen. 
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Sex respondenter avläste både Vattenfalls och Telge Energis innehåll förhandlande.  

Att nästan en tredjedel av deltagarna för studien läste av de båda energibolagens miljörelaterade 

innehåll förhandlande kan tänkas ha flera anledningar. Ett scenario är att studenternas erfarenhet 

av kritiskt tänkande gör att de ifrågasätter den dominanta koden i olika typer av medieinnehåll. 

Som framgår i resultatet delar de inte fullt ut den dominanta koden och det implicita budskapet 

hos något av bolagen. De reflekterar dels över vad bolagen kan förbättra för att kommunicera ett 

tydligare miljöbudskap men även vad de gör rätt när det kommer till att fånga den förhandlande 

respondentens intresse. Hur avläsarna resonerar över bolagens kommunikation görs i förhållande 

till deras erfarenhet, intresse och livssituation. Vattenfall ses som legitima då de är ett stort 

väletablerat företag med ett starkt förankrat varumärke. Denna tidigare bild av företaget blir den 

erfarenhet som gör att dessa studenter upplever dem som tillförlitliga. Detta trots att Vattenfall 

utvinner energi från fossila bränslen och inte förmedlar något konkret miljöbudskap, vilket kan 

tyckas märkligt då respondenterna flera gånger påstår vikten av att energibolag informerar om 

deras miljöimplementering. Dessa respondenter försvarar Vattenfall med att säga att de 

antagligen förmedlar ett mer underliggande miljöbudskap vilket gör att de återigen ses som 

legitima. Samtidigt påstår studenterna att en mindre och mer nyetablerade aktörer på marknaden, 

så som Telge Energi, måste verka konkurrenskraftigt genom att exempelvis trycka överdrivet 

mycket på deras utvinning av 100 procent ren el, som Telge Energi i dagsläget gör. Därför anses 

även de vara legitima och transparenta, men endast på grund av respondenternas tidigare bild av 

dem som en mindre aktör. Båda resonemangen tyder på att de bemöter energibolagens 

miljörelaterade innehåll i förhållande till den tidigare erfarenheten de har till bolagen. De 

förhandlande avläsarna talar om hur image har stor betydelse för deras tolkning av bolagens 

innehåll, företagets image påverkar hur materialets innehåll avläses och gör att de förhandlar 

kring den dominanta koden.  

 

Respondenterna har ett till synes intresse för miljö som kan tänkas bottna i deras föreställning om 

hur de utifrån ett bredare samhällsperspektiv borde bemöta energibolags kommunicerade 

miljöinnehåll. Eftersom deltagarna är medvetna om vikten av att organisationer involverar CSR 

och miljö i sin verksamhet är detta något som de har i åtanke när de bemöter bolagens material. 

Miljöintresset blir därmed snarare ett spel för galleriet vilket konfirmeras av att majoriteten är 

miljöopportunister. Detta kan förklara varför det förekommer en osäkerhet i deras sätt att avläsa 

medieinnehållet, miljö är något de påstår sig bry sig om men är inget som prioriteras i alla lägen. 

Detta leder till att de ställer sig förhandlande vid sin avläsning av det dominerande 

miljöinnehållet. Att respondenterna avläser innehållet i förhållande till deras livssituation kan till 
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sist ha att göra med deras situation som studenter. De anser att klimatfrågan är viktig men den 

begränsade ekonomin är avgörande vid t.ex. ett val av energibolag då priset är den slutgiltiga 

faktorn. Detta indikerar ytterligare att omständigheterna och deras livssituation har en betydande 

inverkan på deras avläsning av ett material. Att de i rollen som universitetsstudent också ställer 

sig kritisk till olika innehåll kan förklara varför de ifrågasätter den dominanta koden. 

 

Tre kvinnliga respondenter läste av Vattenfalls innehåll dominerande och sedan Telge Energis innehåll 

oppositionellt. 

Det visade sig vara fler kvinnor som avläste de båda bolagens innehåll mer dominant och 

oppositionellt, de gjorde överlag alltså mer extrema avläsningar. Att de avläste det första 

innehållet dominerande och höll med om den dominanta koden, men avläste det andra innehållet 

oppositionellt och därmed förkastade den dominanta koden, kan förklaras av att dessa personer 

hyser starka åsikter och gör ett tydligt ställningstagande i relation till det diskuterade ämnet. Det 

kan också betyda att dessa avläsare i situationen av en fokusgruppsintervju ihop med andra 

människor, har ett starkt behov av att hävda sig och därför vill vara extrema i sina resonemang. 

Att två av dessa var i samma intervjugrupp kan indikera att de antingen påverkar varandra starkt 

eller att de, i sina tidigare roller, redan funnit detta sätt att resonera i frågan. Miljö kan alltså ha 

diskuterats tidigare i den existerande gruppen och avläsarna har då redan uttryckt en åsikt som nu 

möjligtvis bara förstärks.  

 

Att avläsa två olika typer av energibolags miljörelaterade innehåll på helt skilda sätt, kan också 

bero på att dessa respondenter är mer självklara med vad i olika medieinnehåll som fångar deras 

intresse. Denna grupp delar Vattenfalls dominanta kod och föredrar således ett tydligt, konkret 

och kundfokuserat innehåll. Gruppen delar inte alls Telge Energis dominanta kod, trots att de 

förstår det implicita budskapet. Detta antyder att de förkastar ett starkt miljörelaterat 

medieinnehåll och att de inte tilltalas av det sätt som Telge Energi kommunicerar. Eftersom de 

helt och hållet anser att Telge Energis information blir för energisk och att de är för barnsliga i 

sitt framträdande, säger det att för mycket information ger ett oseriöst intryck vilket inte tilltalar 

dessa kvinnliga studenter. Eftersom två av dessa är miljöopportunister och en är antimiljö, 

uppvisar de både ett måttligt och lågt engagemang för miljö. Detta engagemang kan tänkas 

påverka hur respondenterna läser av materialet. De uppfattar inte något direkt miljörelaterat 

budskap hos Vattenfall och med deras måttliga intresse för miljön, föredrar de bolagets sätt att 

kommunicera och avläser således innehållet i linje med den dominanta koden. På samma sätt 

uppfattas Telge Energis innehåll som rörigt och det miljöbudskap som de mycket intensivt går in 
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för att förmedla, går inte hem hos respondenterna. Detta resonemang indikerar att 

respondenternas sätt att läsa av innehåll påverkas av huruvida de kan identifiera sig med 

budskapet eller inte. Likheterna mellan Vattenfalls sätt att kommunicera miljöinnehåll och 

respondenternas inställning till miljöfrågor gör att de kan identifiera sig med bolaget och således 

accepterar dess dominanta kod.  

 

Resterande respondenter delade Vattenfalls dominanta kod i större utsträckning än de delade Telge Energis 

dominanta kod.  

Sex respondenter gick från att läsa av Vattenfalls material dominerande till att läsa av Telge 

Energis förhandlande. En respondent läste till en början av Vattenfall förhandlande och sedan 

Telge Energi oppositionellt. Detta visar på att dessa sju respondenter i större utsträckning delade 

Vattenfalls dominanta kod. Tillsammans med de tre kvinnorna som läste av dominerande och 

oppositionellt, visar detta på att mer än hälften av deltagarna för studien föredrog Vattenfalls 

kommunikation. Resultaten säger att studenterna föredragande bemöter kundfokuserad, distinkt 

och vägledande kommunikation när det kommer till hur dessa energibolag bör kommunicera ut 

miljöinnehåll. Vattenfall som bolag uppfattas som mer transparenta i sin kommunikation vilket 

gör att dessa respondenter avläser deras koder som “naturliga”. De tilltalas av Vattenfalls layout, 

logotyp och image. Detta gör att Vattenfall i sin tur uppnår ett idealiskt scenario för god 

kommunikation. Avläsarna fick känslan av att Telge Energis kommunikation fokuserade på att 

smutskasta andra energibolag och att ge konsumenten dåligt samvete, vilket bidrog till att 

majoriteten inte höll med om detta budskap och således inte heller deras dominanta kod. Värt att 

poängtera är att detta endast gäller deltagarna för denna studie och inte visar på generella resultat 

för alla universitets studenter i denna ålder. Slutsatsen som kan dras blir följaktligen att 

Vattenfalls kommunicerade innehåll, i större utsträckning innehöll en dominant kod som också 

avlästes mer dominerande av respondenterna. Telge Energis dominanta kod i materialinnehållet 

uppfattades inte i samma omfattning då ingen läste av materialet dominant.  

 

Övriga reflektioner 

Överlag var det fler män än kvinnor som avläste materialet för studien förhandlande (se figur 8), 

vilket kan tyda på att männen har ett mer öppet synsätt till klimatfrågan och i större utsträckning 

än kvinnorna, överväger hur mycket de är villiga att engagera sig i miljöfrågan. Detta kan antas 

bidra till att de uttrycker mer förhandlande åsikter kring energibolagens sätt att kommunicera ett 

miljömässigt innehåll. Det skulle även kunna vara så att de förhandlar sig fram i sitt bemötande 

av materialet för att de istället är osäkra på hur de ska tolka det material som visats, om de ska 
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tolka det utifrån det konkreta som de ser eller om det finns implicita budskap som de inte direkt 

uppfattar. Ett annat antagande är att de är osäkra i hur de skall ställa sig till miljöfrågan i 

förhållande till sin egen livssituation och identitet, och därför inte vet huruvida de delar den 

dominanta koden i innehållet eller inte. Detta resonemang antyder att männen möjligtvis har 

svårare att identifiera sig med de båda bolagens innehåll vilket gör att de förhandlar sig fram 

istället för att göra ett ställningstagande.  

 

Att den enda Miljövännen läste av Vattenfalls innehåll dominant är intressant då respondenten 

delade de andra avläsarnas resonemang om att Vattenfalls innehåll handlade om den tydliga 

avsaknaden av miljörelaterat innehåll. Att föra resonemang som tyder på att individen bryr sig 

mycket om miljön samtidigt som denne delar Vattenfalls dominerande kod, som främst sätter 

kunden och service i fokus, kan då anses motsägelsefullt och ifrågasätta dennes genuina 

miljöintresse.  

 

Ingen oppositionell avläsning gjordes av Vattenfalls material, vilket kan bero på att samtliga 

respondenter såg dem som ett stort etablerat företag där deras image spelar stor roll för sättet de 

avläser innehållet på. Att det finns en större tillförlitlighet till större företag och som gör att de 

inte ifrågasätter deras sätt att förmedla ett miljöinnehåll.  

 

I urvalet för studien presenteras tidigare studier om att kvinnor är mer benägna att agera och med 

större sannolikhet kan tänka sig att investera i miljön än män. Att det endast är en man 

representerad som miljövän och fler kvinnor än män som kategoriseras som antimiljö, tyder på 

att män tenderar att istället vara mer beredda att investera i miljön än kvinnor. Denna studie visar 

således på att det inte finns några tydliga samband vad gäller män och kvinnors investeringsbeslut 

kopplat till miljö i förhållande till tidigare undersökningar.  

 

Av de sex som tidigare har haft erfarenhet av att teckna elavtal är fyra miljöopportunister och två 

antimiljö. Deras tidigare erfarenhet skulle kunna färga deras köpbeslut och att de ställer sig 

kritiska till Telge energis miljörelaterade innehåll och istället föredrar kundanpassad 

kommunikation. Dock gick det inte att urskilja något mönster i deras sätt att avläsa de olika 

innehållen.  

 

Att ingen avvikande avläsning gjordes, det vill säga att ingen av deltagarna ansåg att något av 

energibolagen förmedlade ut ett helt annat implicit budskap än det som faktiskt gjorde, kan bero 
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på flera aspekter. Det ena kan vara att Vattenfall är ett stort företag som dels har välutvecklade 

strategier för att kommunicera sitt budskap. Detta i kombination med deltagarnas förkunskap om 

att de är ett etablerat företag, ger goda förutsättningar för att förstå det dominerande budskapet. 

När det gäller Telge Energi spelar bevisligen inte förkunskapen så stor roll, men däremot att de är 

ett mindre bolag som avläsarna inte känner till. De måste som mindre aktör tydligt förmedla vad 

de står för i syfte att skaffa sig en position på marknaden. De har ett starkare behov av att vinna 

fler kunder vilket kräver att deras budskap måste framgå på ett tydligt sätt.  
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6. Diskussion & vidare forskning 
Uppsatsens avrundas med ett kapitel där studiens resultat återknyter med inledning och syfte genom att det 

diskuteras ur en bredare samhällskontext. Avsnittet ger även förslag på vidare forskning och reflekterar över 

metodens svagheter.  

 

Syftet med denna studie var att utforska universitetsstudenters uppfattningar kring energibolag 

och deras kommunikation ur ett miljöperspektiv. De frågeställningar som studien baseras på; Hur 

resonerar studenter kring energibolags miljöprofil och deras miljömässiga ansvarstagande? Hur kommuniceras, 

uppfattas och bemöts Vattenfall och Telge Energis miljörelaterade innehåll?  

 

Fokusgruppsintervjuer med studenter från Uppsala Universitet utformades vilka genererade det 

empiriska underlaget. De deltagande universitetsstudenterna bemöttes av ett medieinnehåll i form 

av två energibolags hemsidor och reklamfilm. Det teoretiska ramverk som studien utgår från, 

påstår att olika organisationer har mer eller mindre implicita budskap i sin kommunikation som 

uppfattas på olika sätt av olika människor. Material för studien tvingade deltagarna att tolka och 

bilda sig en uppfattning kring energibolags kommunicerade budskap utifrån temat miljö. Deras 

tolkning av materialet skedde baserat på deras bakgrund och erfarenheter, och styrdes i stor 

utsträckning av sitt mer eller mindre brinnande miljöintresse och livssituation. Studien 

intresserade sig för hur just denna grupp individer, med deras liknande bakgrundsattribut, 

uppfattade och bemötte Vattenfalls och Telge Energis kommunikation. När Stuart Halls(1980) 

modell tillämpades så besvarades studiens frågeställningar efter att studenterna placerats in efter 

de tre sätten att avläsa mediematerial på.  

 

Det empiriska resultatet som fokusgruppsintervjuerna genererat, visar på att olika grad av 

miljömedvetenhet har betydelse för hur Vattenfall och Telge Energis miljörelaterade 

kommunikation tolkas. Resultatets kvantitativa upplägg, som möjliggjorde den kvalitativa 

analysen, visar att flest studenter kunde placeras in i gruppen miljöopportunister. Dessa har 

överlag en positiv inställning till miljö och klimatfrågor men fordrar mer information om hur 

energibolag investerar i och bidrar till en bättre miljö. Deras intresse och medvetenhet kring miljö 

gör att de skulle kunna ses som en målgrupp som energibolag borde anpassa och rikta sin 

kommunikation till. De kan dock inte ses som helt miljömedvetna då de prioriterar pris och inte 

helt ställer sig öppna till att ändra sitt beteende, då endast en student kunde identifieras som 

miljövän. Detta påvisar att övervägande studenter inte är medvetna om hur de kan ändra sin 

livsstil och vilken inverkan den har på miljön. De kan därför ses som en målgrupp med ett 
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intresse för miljö som däremot måste stimuleras genom rätt kommunikation. Detta kan 

energibolag med en strävan efter att hålla en miljöprofil tänkas ha ett intresse av att 

uppmärksamma. Hur studenter ser och skapar mening utifrån energibolagens kommunikation, 

kan tänkas berätta något om hur energibolags miljöprofiler borde kommuniceras. Det resultat 

som studien frambringat skulle kunna fungera som riktlinjer för hur energibolag bör 

kommunicera till denna generation. Hur skall energibolag anpassa sin kommunikation till denna 

målgrupp som sakta men säkert rör sig framåt? Att kunna identifiera sig med det innehåll som 

kommuniceras visar sig vara viktigt, oavsett vilket det avsedda budskapet är.  

 

Miljöopportunisterna efterfrågar transparens och vill se hur de själva genom att välja ett 

miljömedvetet bolag bidrar till en bättre miljö, men värderar samtidigt den egna ekonomin då 

denna ofta är begränsad som student. De vill snarare tjäna på att investera i miljön och 

uppoffringen får inte vara för stor om den tenderar att utmana deras bekvämlighet. En majoritet 

av studenterna påstår sig trots allt ställa krav på att energibolag har ett ansvar gentemot samhället, 

att ta hänsyn till miljön. Detta bekräftar att organisationer idag står inför komplexa 

omständigheter, inte minst energibolag, där de förväntas ta ett socialt och miljömässigt ansvar. 

En övervägande andel ställde sig skeptiska till Telge Energi då de inte uppskattade på vilket sätt 

deras underförstådda budskap fördes fram. Vissa hävdade snarare att det kändes misstänkt då 

miljön hade allt för stort fokus i både hemsida och reklamfilm, vilket gjorde att mindre utrymme 

lämnades för kundfokuserad information. Deras febrila miljöfokus upplevdes av studenterna 

snarare som ett desperat försök till att skaffa sig publicitet. En möjlig konklusion är att Telge 

Energi har misslyckats med sin kommunikationsstrategi. Till deras försvar kan hävdas att deras 

avsikt inte är att nå ut till denna målgrupp, om så må vara ger resultatet av denna studie goda skäl 

till att denna generation bör observeras.  

 

Vidare kan konstateras att trots att Vattenfall, som en stor organisation med vinstintressen, i liten 

utsträckning eller nästintill utesluter miljö i sin kommunikation, ses som legitima av studenterna. 

Medan Telge Energi inte i samma omfattning är förtroendeingivande med sitt kommunicerade 

miljöbudskap. De tar fram miljöaspekten av CSR men studiens resultat tyder på att 

kontextualiserandet är bristfälligt. Samtliga studenter uppvisar en medvetenhet om CSR som 

begrepp och dess betydelse för organisationer i dagens samhälle. Däremot blir miljömässigt 

ansvarstagande sekundärt när det kommer till större etablerade organisationer med ett starkt 

varumärke. Studenterna är ytterst medvetna om hur energiutvinning har en negativ inverkan på 

miljön, detta verkar dock ge en större förståelse och acceptans för att energibolag inte behöver 

kommunicera att de erbjuder miljövänliga produkter och tjänster. Däremot eftersöker de mer 
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information då de har en vilja om att vara mer miljömedvetna, detta gör dem som tidigare nämnt, 

till en tänkbar målgrupp för exempelvis Telge Energi.  

 

Då fler än hälften av respondenterna gjorde en dominant avläsning av både Vattenfalls hemsida 

och reklamfilm, visar detta på att de tilltalas av Vattenfalls fysiska attribut i form av logotyp och 

layout, vilket även det empiriska resultatet påvisar. Den fördelaktiga image som studenterna hade 

av Vattenfall påverkade hur de sedan avläste materialets innehåll men är endast en faktor som 

bidrog till den dominanta avläsningen. Resultatet påvisade även att studenterna la stor vikt vid att 

energibolags kommunikation är verklighetsförankrad. Där uppskattades Vattenfalls reklamfilm 

som drog tydliga realistiska paralleller och beskrev ett verkligt händelseförlopp. Detta skulle 

kunna motiveras genom att de kommer ihåg kommunikation som speglar en situation de kan 

relatera till. På så vis blir de narrativ som presenteras i reklamfilmen ett relevant redskap att 

använda för att nå ut till denna målgrupp, i syfte att få studenterna att förstå textens implicita 

budskap. Denna typ av kommunikation bidrar således till att studenterna lättare kan identifiera 

sig med meddelandets innehåll genom att de relaterar till en livssituation som ligger inom en 

gripbar framtid. Universitetsstudenterna rör sig snart ut i arbetslivet och då kan både bostad och 

elavtal tänkas bli aktuellt. Att då förbruka el i ett familjehem ligger nära att relatera till i deras 

bemötande av energibolags kommunikation.   

 

Det faktum att sex respondenter hade tecknat elavtal kan ha haft betydelse för resultatet till viss 

del. Deras tidigare erfarenhet kan ha haft inflytande på resterande respondenters resonemang 

kring de båda bolagens miljörelaterade kommunikation och deras uppfattning kring dessa. De har 

stått inför ett beslut om att teckna elavtal och ett antagande skulle kunna vara att de är mer 

realistiska i sina resonemang i förhållande till livssituation. Eftersom vissa respondenter tenderade 

att instämma med de andra deltagarna skulle detta kunna ifrågasätta studiens validitet då risken 

finns att de inte gav ärliga svar på frågorna. Hade personliga intervjuer istället gjorts hade detta 

kunnat undvikas, däremot hade studien gått miste om den interaktiva diskussionen som 

frambringade intressanta tankegångar. Ett förslag till vidare forskning, för att undvika eventuellt 

missvisande svar men utan att förlora interaktionen emellan gruppdeltagarna, är att konstruera 

fokusgrupper efter huruvida de har erfarenhet av att teckna elavtal eller inte.  

 

Ytterligare forskning hade kunnat vara att ur ett organisationsperspektiv, undersöka hur den 

strategiska kommunikationen utformats av de olika bolagen genom intervjuer med relevanta 

personer hos både Vattenfall och Telge energi. Därmed hade en sådan studie tagit reda på vilket 

budskap som företagen faktiskt ämnade förmedla. Då hade en jämförelse varit möjligt mellan ett 
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organisations- och ett konsumentperspektiv, vilket hade gett en fullständig konfirmation på 

bolagens avsikt och studenternas avläsning.  

 

Resultatet för denna studie ifrågasätter tidigare undersökningar som hävdar att kvinnor tenderar 

att vara mer benägna att agera och investera i miljön. Resultat indikerar att det snarare är manliga 

studenter som är beredda att i större utsträckning överväga miljö som en betydande faktor, i 

deras investeringsbeslut gällande energibolag. För vidare studier skulle ett större fokus kunna 

läggas på att utforska skillnaderna mellan män och kvinnors sätt att resonera kring ämnet, genom 

att intervjua ett större antal studenter. För att öka validiteten skulle även studenter från olika 

geografiska platser möjligen kunna intervjuas, för att ge en fingervisning om hur en större del av 

befolkningen tänker kring energibolag ur en miljöaspekt.  
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Bilaga 1. Skärmdump Vattenfalls hemsida 
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Bilaga 2. Skärmdump Telge Energis hemsida 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
	  

I denna bilaga återfinns den intervjuguide med de frågor som ställdes i fokusgruppsintervjuerna. 

 

Intervjuguide 

Hur agerar ett företag som tar miljöetiskt ansvar?  

Är det viktigt att företag tar miljömässigt ansvar? Varför? 

 

När det kommer till just energibolag, är det viktigt att dom tar miljömässigt ansvar? Varför? 

Vilket typ av miljöansvar borde dom/inte förmedla?  

Varför är det viktigt/inte betydande att energibolag engagerar sig i dessa frågor? 

Påverkas din uppfattning om ett energibolag om du vet att de arbetar aktivt/inte arbetar med 

miljöfrågor? 

 

Har du någon gång tecknat ett elavtal? Om ja, vad gjorde att du valde just det? 

Oavsett om du tecknat ett elavtal, tror du att företagets image skulle kunna påverka ditt val? På vilket 

sätt? 

Skulle du kunna välja ett energibolag framför ett annat grundat i detta? 

Vilka faktorer är viktiga när du ska teckna ett elavtal? 

a) Varför är dessa viktiga/ viktigast? 

 

(Visa stimulimaterial 1- hemsidorna) 

 

Vad var din första tanke när du gick in på Vattenfalls hemsida? 

Upplever du att bolaget tar/ inte tar miljöetiskt ansvar? 

a) Varför får du den uppfattningen? 

b) Hur tycker du att detta kommuniceras/ inte kommuniceras? 

c) Upplevs informationen på hemsidan som tillförlitlig? Varför? 

d) Finns det något som dominerar eller saknas i deras kommunikation? Värderingar eller liknande? 

 

Vad var din första tanke när du gick in på Telge Energis hemsida? 

Upplever du att bolaget tar/ inte tar miljöetiskt ansvar? 

a) Varför får du den uppfattningen? 

b) Hur tycker du att detta kommuniceras/ inte kommuniceras?  

c)  Upplevs informationen på hemsidan som tillförlitlig? Varför? 

d) Finns det något som dominerar eller saknas i deras kommunikation? Värderingar eller liknande? 
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Vad har du för kunskap om vad de två olika bolagen använder sig av för typ av energi? 

(Exempelvis kol-, kärn-, sol-, vind- och vattenkraft) (hoppa denna fråga till viss del, mer allmänt?) 

a) Skulle din syn på bolaget påverkas beroende på vilken typ av energi som bolaget utvinner? 

 

Har du någon kännedom om etiska eller oetiska miljöhändelser som Vattenfall eller Telge Energi 

varit inblandade i? Ge exempel. (miljöincident istället, mer allmänt) 

a) Skulle det kunna påverka hur du uppfattar energibolagen? På vilket sätt? 

 

(Efter cirka 30 minuter visa stimulimaterial 2- reklamfilmerna) 

 

Vad är din första tanke efter att ha sett de båda reklamfilmerna? 

Var det någon av filmerna som ni tyckte var bättre/sämre än någon annan? Varför då? 

Finns det något som dominerar eller saknas i deras kommunikation? Värderingar eller liknande? 

Finns det någon tendens hos bolagen att kommunicera miljöetiskt ansvar? Vad tyder på det? 

 

Skulle någon av reklamfilmerna påverka dig i ett beslut om att teckna elavtal? 

Skiljer sig kommunikationen åt i reklamfilmerna från den som sker på hemsidorna, och i så fall 

på vilket sätt? 

Tycker du att reklamfilmerna hör ihop med bolagens image på respektive hemsida? I så fall 

varför? 

 

Nu när ni har diskuterat både hemsida och reklamfilm utifrån ett miljöperspektiv;  

Finns det något som hittills inte tagits upp som ni vill belysa, tillägga eller något mer ni tänkt på? 
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Pressrelease 
Unga studenter ställer krav på energibolag 

Har du någon gång tänkt på hur energibolag ansvarar för miljön? Vad har du för 

inställning till miljöfrågan och hur ser din uppfattning om deras kommunikation kring 

denna fråga ut? Miljön blir allt mer aktuell i takt med de rådande klimatförändringarna. 

Eftersom energiutvinning påverkar miljön, ställer konsumenter krav på att energibolag 

ska agera miljömässigt. Hur bolagen väljer att kommunicera ansvarstagandet varierar, 

vilket i sin tur genererar diskussion kring hur detta på bästa sätt förmedlas.  

 

I en kandidatuppsats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har två studenter från 

institutionen för informatik och media vid Uppsala Universitet nu undersökt hur 

universitetsstudenter mellan 21-28 år uppfattar och bemöter energibolags miljöprofil samt hur de 

resonerar kring deras ansvar för miljön. Information som rör energibolags miljöarbete attraheras 

av studenter då den är tydlig, konkret och anpassad till livssituation har det visat sig.  

 

Studien gjordes i form av fyra olika fokusgruppsintervjuer med syftet att ta reda på hur 

studenterna förstod det miljöbudskap som energibolag sänder ut. Deltagarna fick se hur 

energibolagen Vattenfall och Telge Energi kommunicerar via hemsida och reklamfilm och 

därefter diskutera vad de ansåg om de två bolagens kommunicerade innehåll. 

 

Undersökningen visade att majoriteten studenter väger vikten av att värna om miljön med hur 

mycket det skulle kosta för den enskilda individen att investera i frågan. Kundfokusering och 

seriositet är viktigt och intervjupersonerna förväntar sig att energibolagen är ärliga med hur de 

utvinner sin energi och kommunicerar detta tydligt. Vad som även framkom i studien var att ett 

större bolag som Vattenfall accepteras, uppskattas och ses som mer transparent än mindre bolag. 

Detta trots att Vattenfall erbjuder både kärnkraft och kolkraft till skillnad från Telge Energi, som 

är 100 procent gröna i sin utvinning och istället bemöts med stor skepsis. Det övervägande 

resultatet visar på att studenterna inte tilltalas av Telge Energis kommunikation, den uppfattades 

som barnslig och oseriös. 

 

Majoriteten studenter tenderade att vända kappan efter vinden och påvisade en ljummen 

inställning till energibolags miljömässiga ansvarstagande. De skulle därför kunna ses som en 

målgrupp som energibolag i framtiden bör lägga mer krut på att kommunicera till.  
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