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Abstrakt 

Jordens klimat blir allt varmare. Fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur. I takt 

med att vårt klimat blir allt varmare, får även miljöfrågorna alltmer uppmärksamhet i vårt 

samhälle. Vi har blivit medvetna om vilka konsekvenser vårt agerande har och fokusen ligger 

på hur vi skall stoppa denna utveckling och vända trenden mot ett mer hållbart samhälle. De 

största frågorna handlar om att ta vara på restprodukter och att återanvända dessa och på så 

vis spara naturens resurser. En viktig del i detta arbete är återvinning och hållbar utveckling. 

Hållbar marknadsföring verkar som kommunikation utav hållbar utveckling. I dagens 

samhälle där vi lever och konsumerar mer än någonsin, är det viktigt att kunna kommunicera 

ut olika alternativ. Denna studie undersöker hur hållbar marknadsföring kan använda olika 

visuella medel för att kommunicera ut en mer hållbar framtid.  
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Abstract 
 
The Earth's climate is getting warmer. Continued emissions involves continued rise in 

temperature. As our climate is getting warmer, environmental concerns also may increasing 

attention in our society. We have become aware of the impact from our actions , and the focus 

is to stop this trend and reverse it toward a more sustainable society. The biggest questions are 

about the waste and how to recycle them, to save natural resources. An important part of this 

work is recycling and sustainable development. Sustainable marketing function as 

communication for sustainable development. In today's society where we live and consume 

like never before, it is important to communicate the options. This work is of studying ways 

of sustainability marketing and how to use visual means to communicate a more sustainable 

future.  
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1.	  Problemområde	  

I detta kapitel redogörs undersökningens problemområde i avsnitten 2 Bakgrund, 3 

Frågeställning och 4 Syfte.  

	  

2.	  Bakgrund	  	  

Jag har valt att undersöka hållbar marknadsföring som kommunicerar hållbar utveckling. 

Återvinning är en stor del utav den hållbara utvecklingen och enligt Eva Gustafsson och Karin 

M Ekströms Rapport (Ett växande klädberg) utgör kläder som slängs i soporna ett 

samhällsproblem och resursslöseri. Det handlar dels om att kläder istället för att eldas upp 

som sopor kan återanvändas och återvinnas då det anses mer fördelaktigt ur miljösynpunkt 

utifrån EU:s ramdirektiv för avfalls hierarki. Men även att kläder som produceras tar stora 

naturresurser i anspråk. Tillverkandet utav kläder som senare slängs i soporna utgör en onödig 

miljöbelastning (Gustafsson, E & Ekström, K M 2012).  

 

Utan tvivel har vi börjat ta klimatet på större allvar och många företag och organisationer 

jobbar nu för att nå en mer hållbar framtid. Man jobbar framförallt med hållbarhet ur ett 

miljöperspektiv, på så sätt att vi försöker göra våra produkter mer miljövänliga. Men även ur 

ett socialt perspektiv då vi förenas genom engagemang för miljöpåverkan. Emellertid har vi 

dock fortfarande problem vi behöver ta itu med. Med hjälp av rörlig bild har jag en tilltro att 

vi kan inspirera varandra att återvinna restprodukter och därför har jag valt att göra en film 

om återvinning utav kläder.  

	  
Frågorna kring vår miljö har dem senaste åren ökat lavinartat. Vi har blivit mer medvetna om 

konsekvenserna av vårt beteende. De flesta av oss är överens om att vi måste dra ner på 

klimatgaserna, leva energisnålare och spara på jordens resurser. Därför är materialåtervinning 

ett viktigt steg i rätt riktning. Att återvinna de resurser vi redan har, kan få oss att konsumera 

mindre, vilket i sin tur gör att vi släpper ut mindre klimatgaser. I Sverige har vi fått se 

reklamfilmer om återvinning som till exempel Panta mera, som blivit väldigt populär. I den 

blir vi uppmanade och inspirerade att återvinna burkar genom musik och sång. I min 

undersökning så avser jag att analysera två utvalda filmer om återvinning utav kläder. För att 

få en förståelse för hur dagens filmer om hållbar utveckling är uppbyggda.  
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Marknadsföring har hittills uppfattats som ett sätt för företag, organisationer och individer att 

nå ut till potentiella kunder och sälja mer produkter eller tjänster. Men om vi går mot en mer 

hållbar värld, kan vi då fortfarande uppmana varandra att konsumera mer?  

	  
 

Sedan några år tillbaka har jag blivit mer och mer engagerad i miljöfrågor och mina ögon har 

öppnats för begreppen ,hållbar utveckling och återvinning. När jag flyttade till villa och 

började odla eget under sommarhalvåret, öppnades en helt ny värld för mig. Jag började även 

fundera kring återvinning, och varför vi slänger så mycket som vi egentligen skulle kunna 

göra något bra utav. Medieteknik och marknadsföring har varit ett sätt för mig att finna 

lösningar och information, för att själv kunna leva mer hållbart. Med det menar jag att man 

har gång på gång blivit utsatt för reklam, filmer, annonser och fotografier som förespråkar 

hållbar utveckling . Särskilt avgörande har dokumentärserier och kortfilmer varit som fått mig 

att inse att vi lever på lånad tid. Ett exempel är dokumentärfilmen ”A plastic ocean” som 

handlar om plast som förorenar våra hav (Leeson & Elliot, 2016). Således har jag insett att vi 

förorenar vår jord i så hög grad och takt att vi måste förändra vårt konsumerande och 

beteenden drastiskt.  

 

Många företag och dess marknadsföring har idag anammat den hållbara utvecklingen, trots 

detta så är marknadsföringen som den ser ut idag ämnad för att få folk att överkonsumera. Jag 

tycker därför att marknadsföringens principer behöver utvecklas. Marknadsförare behöver ta 

ett större ansvar att förmedla den hållbara utvecklingen på ett sätt som gynnar alla. Det jag har 

lärt mig under dessa tre åren, är att som medietekniker kritiserar vi och utmanar 

samhällsnormer samtidigt som vi berättar anekdoter på ett trovärdigt vis. Snarare så än att 

försöka övertyga individer om att något är bra fastän det egentligen är dåligt. Det här 

förhållningssättet tror jag marknadsförare och den hållbara marknadsföringen kan dra nytta 

utav. Därför är det nödvändigt att marknadsförings-principerna och de som jobbar med 

principerna, utvecklas i enlighet med till exempel företagens framåtskridande inom den gröna 

marknadsföringen. 

 

Samtidigt som vi förmedlar hållbar utveckling och försöker tänka på miljön än mer så 

fortsätter vi ändå konsumera mer än någonsin enligt Världsnaturfonden WWF (2016). Detta 

är ett bekymmer anser jag och av den anledningen vill jag försöka inspirera andra att 
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återvinna mer. Vi måste förändra inte bara vårt tänkande kring miljön utan framförallt vårt 

agerande och konsumerande. Hur kan man tillämpa  hållbar marknadsföring inom visuell 

kommunikation, för att kunna nå ut med ett budskap som inte bara får oss att tänka till, utan 

även till att agera? Ansvaret vi har att marknadsföra hållbar utveckling ligger därmed till 

grund för mitt arbete. Arbetet kommer i sig att fungera som en kommunikation utåt för att 

inspirera och förmedla kunskap och kompetens kring hållbar utveckling. Min förhoppning 

med gestaltningen i detta arbete är att jag skall inspirera andra att återvinna det vi redan har 

och leva mer hållbart.  

 

3.	  Frågeställning	  

Hur kan hållbar utveckling gestaltas med hjälp av visuell kommunikation? 

 

4.	  Syfte	  

Syftet med undersökningen är att lyfta fram och få en djupare kunskap utav begreppen, 

hållbar utveckling och hållbar marknadsföring. Arbetets långsiktiga mål är  att kunna bidra 

med mer kunskap för hur man kan jobba med hållbar marknadsföring inom medieteknik. Idag 

översköljs vi med rörlig bild genom olika kanaler, och dem blir bara bättre och bättre. Därför 

anser jag att det är av stor vikt att undersöka hur dessa filmer framställer hållbar utveckling 

och dess uppbyggnad. Jag vill med denna studie undersöka hur man kan nå ut med ett 

budskap genom visuell kommunikation, som får andra att tänka till och agera i enlighet med 

hållbar utveckling.  

 

5.	  Tidigare	  och	  aktuell	  forskning	  

I detta avsnitt tar jag upp tidigare och aktuell forskning inom hållbar marknadsföring och 

hållbar utveckling. I boken Sustainability Marketing av Martin Belz och Ken Peattie (2012) 

skriver dem om världen som vi känner till den och menar att den i stort sett är uppbyggt av 

två stora system. Naturens miljösystem, där allt liv på jorden är beroende av det som har 

utvecklats i över 4-5 billioner år av historik på planeten. Det andra är de system som 

människan har utvecklat. Människan har utvecklat allt från jordbruk, politik, ekonomi, 

utbildning, kultur till teknologi med mera. Marknadsföring är till exempel ett av de system vi 



	  
	  

	  

8	  
	  

har utvecklat för att kommunicera och förmedla ut saker till varandra.  

	  

5.1	  Marknadsföring	  	  

Enligt Belz & Peattie (2012) så kan marknadsföring spåras bakåt minst 400 år. Fram till 1900-

talet så hade marknadsföring en väldigt bokstavlig betydelse för aktiviteter som drog köpare 

och säljare tillsammans, oftast i kontext till en fysisk marknadsplats. I början av 1900-talet så 

började en idé växa fram, om att marknadsföring kunde bli en akademisk disciplin som ett 

subjekt att studera. Belz och Peattie (2012) menar på att denna tidiga betoning på 

marknadsföring kan bli sammanfattad som ett sätt att sälja mer saker till människor. 

 

På senare år när massproduktionen tog framfart så blev företag tvungna att hitta nya vägar att 

bli mer konkurrenskraftiga. Detta gjorde även att det skapades en distans mellan konsumenter 

och producenter (Belz & Peattie, 2012). Vidare skriver dem om 1950-talet, och att det var då 

uppkomsten utav modern marknadsföring skapades i form av en företags-filosofi och 

arbetslednings-disciplin. Fokuset flyttades från att sälja produkter till kunder och till att 

försöka möta deras behov och begär. Kontentan av det hela är att vi har ett system som är 

drivkraften för förändring och denna drivkraft är just marknadsföring. Med det så menar Belz 

och Peattie (2012) att marknadsföring är ett sätt att hjälpa oss att bestämma vad vi investerar 

våra pengar i. Om det är vad vi väljer för utbildning eller vilka länder vi åker till på semester, 

vad vi väljer att skänka till för välgörenhet eller hur vi tar hand om vår hälsa beroende på 

vilken information vi utsätts för. I en värld där vi har börjat förstå sociala och miljömässiga 

konsekvenser av ohållbar ekonomisk tillväxt så står det klart att vi också behöver alternativa 

metoder för produktion och konsumtion. Förändring av produktions och konsumtions system 

kan inte uppnås utan att ändra marknadsföringens tankesätt och metoder (Belz & Peattie, 

2012).  

 

Kotler och Achrol (2012) skriver att den grundläggande processen i marknadsföring är 

konsumtion. Vidare menar dem också att de elementära begreppen i konsumtion är  

tillfredsställelse, värde och nytta. Fortsättningsvis diskuterar de att det finns ett "nytt" koncept 

i den digitala eran av information, kunskapsprodukter och tjänsteekonomi vilket skulle vara 

en konsumentupplevelse. I kärnan av konsumtion så har vi ett behov och en  tillfredsställelse. 
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Som konsumenter, går vi omkring med behov som tillfredsställs och via ett komplext filter av 

erfarenheter, genom våra sinnen. Sinnena spelar in och filtrerar allt som vi känner och vad vi  

vet om världen omkring oss och om dess njutning och smärta. Detta inkluderar de visuella, 

auditiva och luktsinnen, smaksinne och andra sinnen som känsel och känsla Sinnena är de 

medlen som vi upplever världen med men frågan kvarstår. Vad betyder det att säga "vi 

upplever något” och ifall erfarenheten var tillfredsställande eller inte? Så om marknadsföring 

inte längre bara handlar om att sälja så behöver vi gå djupare och verkligen lära känna våra 

konsumenter på ett annat plan. Att göra marknadsföringen hållbar känns som rätt väg att gå 

för att kunna ge marknadsföringen de rätta verktygen att nå sin målgrupp.  

 

5.2	  Hållbar	  utveckling	  

Hållbar utveckling är ett begrepp som de flesta gjort sig bekanta med dem senaste åren. Men 

för att kunna förstå begreppet fullt ut kan det vara bra att bryta ner. Om man börjar och 

försöker förstå vad hållbarhet betyder så kan det förklaras genom förmågan hos ett system att 

upprätthålla eller förnya sig ständigt (Martin & Schouten, 2012). Så med andra ord är hållbar 

utveckling är ett sätt att hela tiden förnya sig på.  

 

Enligt skolverket (2013) blev begreppet först känt genom arbetet inom Brundtland-

kommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definition är: "en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov". Enligt Nationalencyklopedin (2017) så omfattar och förutsätter hållbar 

utveckling en långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv.	  Begreppet kan tolkas 

på en hel del olika sätt. Men det kan också definieras som att det handlar om att begränsa 

genomströmningen av resurser, samtidigt som man gör det bästa utav de resurser som redan 

finns tillgängliga (Gordon, Carigan & Hastings 2011).  

 

Den senare definitionen liknar hållbar konsumtion, som Peattie & Collins (2009) skriver om i 

sin artikel, Guest editorial: perspectives on sustainable consumption. Som de menar på är ett 

problematiskt begrepp då vi har fått lära oss utav ordlistorna att konsumtion betyder slutlig 

användning (förbrukning) av varor och tjänster. Vilket är precis motsatsen till hållbarhet. 

Vidare skriver dem att det kräver ett annat perspektiv på konsumtion, speciellt inom 

akademiska discipliner såsom marknadsföring eller ekonomi. Från ett hållbarhets perspektiv 
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är betoningen på inköp också problematiskt. Eftersom, att förstå den ekonomiska, sociala och 

miljö-hållbarheten, istället kräver en förståelse för alla de sociala och miljömässiga 

konsekvenser som uppstår i hela produktion och konsumtions cykeln av en produkt (om det är 

fysiskt bra, en immateriell tjänst eller en kombination av de två). Detta kräver en förståelse  

 

för konsumtion, inte som verksamheten med inköp, utan som processen att ta beslut och 

åtgärder som inkluderar inköp, produktanvändning samt att ta itu med det kvarvarande 

konkret produkten efter användning (Peattie & Collins, 2009). Ur detta perspektiv så ligger 

den akademiska branschen i efterkälke.  

 

Nyckelprinciperna för en hållbar utveckling kan man finna i Brundtland-rapporten från 1987. 

Rapporten väckte stora frågor världen över som till exempel var gränsen går för mänsklig 

aktivitet och vad jorden klarar av (Belz & Peattie 2012). Dessa frågor har delvis besvarats  

 

inom vetenskapen av eco-footprinting, som syftar till att beräkna de resurser vi konsumerar 

som människor, organisationer, städer, regioner och nationer eller som mänskligheten i det 

hela. Ett bra exempel på fotavtrycks-vetenskap kombinerat med effektiv visuell 

kommunikation, är klimatsmart kalkylatorn som WWF och Tv4 lanserade tillsammans. Där 

kan du svara på ett antal frågor kring dina vanor och konsumtion. Då kan man sedan få ett 

beräknat resultat om hur stor påverkan din livsstil har på växthusgasutsläppen. Resultatet 

presenteras visuellt med hur många jordklot som skulle behövas om alla levde som dig. Enligt 

deras hemsida så har svenskar ett genomsnittligt ekologiskt fotavtryck på 7,3 globala hektar 

och är med bland de 10 länderna i världen med störst fotavtryck per person. Om alla andra 

hade ett lika stort avtryck som vi i Sverige, skulle vi behöva 4,2 jordklot i stället för det enda 

vi har. Återvinning är därmed en föredragen metod inom hållbar utveckling som får oss att 

behandla avfall på så bra sätt som möjligt.  

 

5.3	  Hållbar	  marknadsföring	  

Inom hållbar marknadsföring har det gjorts en hel del forskning och skrivelser. Bland annat 

skriver Gordon, Carrigan och Hastings (2011) att marknadsföring gör exakt vad den skall 

göra för tillfället, vilket är att sälja mer, uppmuntra konsumtion och göra vinst. Åtminstone 

om man utgår ifrån det som har lärts ut i marknadsföring det senaste decenniet. Men Gordon 
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et al (2011) menar också att den senaste oron i världen och över klimatförändringarna har 

börjat göra oss mer uppmärksamma och att marknadsföring måste spela en livskraftig roll för 

hållbar utveckling. Men för att uppnå det, så måste marknadsföringen själv bli hållbar.  

 

Hållbarhet måste därför bli en central del utav allt marknadsförings-tänk och praktiskt arbete. 

Belz & Peattie (2012) skriver att hållbar marknadsföring har börjat acceptera begränsningarna 

i en marknad, och som erkänner nödvändigheten av regulatoriska förändringar av 

marknadsmekanismen. Med det menar dem att istället för att undvika regler. Så är regler mer 

eller mindre nödvändiga för förändringar, till förmån för en hållbar utveckling.  

 

Gordon, Carrigan och Hastings (2011) tar upp tre ersättnings-discipliner som de menar på kan 

bidra till ett ramverk för hållbar marknadsföring. De tre disciplinerna är grön marknadsföring, 

social marknadsföring och kritisk marknadsföring. Grön marknadsföring handlar om att 

utveckla och marknadsföra mer hållbara produkter och tjänster. Social marknadsföring 

handlar istället om marknadsföringsinsatser för att främja hållbart beteende. Den tredje och 

kanske viktigaste delen, kritisk marknadsföring, skall analysera marknadsföring med hjälp av 

kritisk teori. För att vägleda, reglera, kontrollera och stimulera innovation i marknader med 

fokus på hållbarhet. Men dessutom utmana de dominerande institutionerna och 

marknadsföringssystemen, för att bygga en mer hållbar marknadsförings disciplin. Deras 

artikel visar en översikt för hur hållbar marknadsföring kan uppnås genom dessa tre 

existerande marknadsförings discipliner; grön marknadsföring, social marknadsföring och 

kritisk marknadsföring (Gordon, Carrigan & Hastings 2011). 

 

5.3.1	  Grön	  marknadsföring	  

Grön marknadsföring kan förklaras genom att man utvecklar och marknadsför mer hållbara 

produkter och tjänster samtidigt som man inför hållbarhetsarbete i centrum för 

marknadsföring och affärsprocesser (Gordon, Carrigan & Hastings 2011). Detta menar dem är 

det första steget till att göra marknaden mer hållbar.  

 

I dagens samhälle, där ekologiska produkter, blivit mer och mer populära. Så kan vi se att 

företagen börjat ta ansvar för en mer hållbar marknad. Även lokalt producerade livsmedel har 

blivit allt mer önskvärt i vår vardag. Tanken på att de matvaror vi köper har färdats lång väg, 
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känns inte särskilt hållbart i längden. Belz & Peattie (2012), menar dock att det kan vara 

problematiskt att kalla det för grön marknadsföring och beskriver det istället som ekologisk 

marknadsföring. Där beskriver dem det som att, ekologisk marknadsföring hanterar 

marknadsaktiviteter som har orsakats av miljöproblem, och som ger korrigerande åtgärder för 

just miljöproblem. När det gäller produkt policys väcker ekologisk marknadsföring, frågor om 

användningen av kritiska ämnen och energiförbrukning, samt mängden och typen av 

förpackning som används. I distribution, så är frågan om återvinning av produkter och 

förpackningar, viktiga frågor. 

Således menar dem att grön marknadsföring i en tidigare definition, inte oroade sig för frågor 

som icke förnybara resurser och kritiska ämnen. I den tidigare definitionen enligt Peattie 

(1999) så definierades en produkt som en grön produkt, om produktionsprocessen är 

miljövänlig och har så liten påverkan på miljön som möjligt. Författaren lyfter även fram att 

de råvaror som ingår i en grön produkt bör vara anpassade så att naturresurser bevaras. Det är 

viktigt att poängtera att avfallshanteringen inom produktionsprocessen också är mycket 

viktig.  

 

Ett sätt att minimera föroreningar är att införa en miljövänlig design och förpackning för 

produkterna. Det uppstår givetvis kostnader men sådana produkt förändringar är nödvändiga 

då de leder till en positiv påverkan på̊ försäljningen. Det är viktigt att företag använder teknik 

så att kunderna kan återvända till ett företag med förpackningarna och produkterna så att 

dessa kan återanvändas eller åtminstone återvinna det som går att återvinna. Företag bidrar till 

att skydda miljön när de omvandlar och använder avfall för att skapa nya produkter (Peattie, 

1999). Fortsättningsvis så har grön marknadsföring flera fördelar, till exempel ur ett företags 

perspektiv, då det kan vara potentiellt lönsamt (Gordon, Carrigan & Hastings 2011).  

 

5.3.2	  Social	  marknadsföring	  

Social marknadsföring är i huvudsak marknadsföring utav social förändring (Gordon, 

Carrigan & Hastings, 2011). Siktet är alltså att åstadkomma någon form utav social 

förändring i våra beteenden. En viktig del i social marknadsföring är konsumtions orientering, 

vilket kan vara effektivt när man försöker vinna över, engagera och motivera individer till att 

göra någonting bra.  
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Som exempel tar Gordon, Carrigan & Hastings (2011) upp ett cykel-projekt som gjordes i 

Bristol, där social marknadsföring användes för att uppmuntra folk till att använda bilen 

mindre, och cykeln mer. I marknadsföringen tryckte dem bland annat på att stadsborna skulle 

dra nytta utav bättre luftkvalité, mindre trafikstockning, säkrare vägar och billigare 

transporter. Men även förbättrad hälsa och välmående. Dock är det inte alltid som social 

marknadsföring tas emot väl när den kommer ifrån staten och kan ibland ses med en viss 

skepsis.  

 

5.3.3	  Kritisk	  marknadsföring	  	  

Medans grön och social marknadsföring erbjuder ekologisk och hållbar utveckling genom 

förbättringar utav produkter och beteenden. Så kan dem två inte existera utan kritisk 

marknadsföring som erbjuder analytiskt tänkande utav existerande teorier för att guida, 

kontrollera och stimulera innovation i marknader med fokus på hållbarhet.  

Men också för att utmana de dominanta systemen utav marknadsföring som finns idag. För att 

kunna skapa en mer hållbar marknadsdisciplin (Gordon, Carrigan & Hastings 2011). Vidare 

beskriver dem begreppet som en metod för att kunna erbjuda en kritik av det moderna 

samhället, och att kunna erbjuda lösningar på problem. Det är en teori om värderingar och vad 

som borde ske i framtiden snarare, än att man bara fokuserar på här och nu.   

 

5.4	  Ansvaret	  i	  marknadsföring	  

Gordon, Carrigan och Hastings (2011) beskriver i sin artikel marknadsföring som en central 

del för det globala samhället. Speciellt när det utnyttjas ansvarsfullt som när man uppmuntrar 

folk till att återvinna, återanvända, köpa fairtrade, äta hälsosamt, spara energi och att supporta 

goda ändamål. Vidare beskriver dem att marknadsföring har en betydelsefull funktion för att 

främja ekonomisk utveckling runt om i världen.  

 

När det kommer till grön marknadsföring så sätter man till största delen ansvaret på den 

kommersiella världen och miljömässiga faktorer för att främja en hållbar utveckling. Men 

som marknadsföringen ser ut idag så försummar den till stor del den enskilda konsumentens 

beteende. Medans företagen gör allt de kan för att föra en grön marknadsföring och för att 

bidra till hållbar utveckling. Så kommer det ändå inte göra någon större skillnad, om 
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konsumenterna inte ändra sitt eget beteende med att bli mer hållbar (Gordon, Carrigan & 

Hastings 2011). Således menar dem att hållbar marknadsföring inte kan uppnås enbart utav 

grön marknadsföring, utan det behövs även social och kritisk marknadsföring för att kunna 

uppnå önskvärt beteende. En tanke tas upp utav Belz & Peattie, där dem argumenterar kring 

ett alternativt sätt att säkerställa att marknadsföringens tänkande sträcker sig bortom 

marknadsfunktionen. En idé om att vi alla skall ses som deltidsmarknadsförare. Så att alla kan 

vara en del utav marknadsföringen, och ta sitt ansvar, åtminstone en del utav tiden. Om 

marknadsföring skall bli ”accountable” så måste var och en ta sitt ansvar för att det skall bli 

så. Om vi lägger ansvaret helt i andras händer, så kommer det alltid finnas de som missbrukar 

systemen. 

 

 Ett bra exempel på ett företag som har jobba mer hållbart inom klädbranschen är klädjätten,  

Kappahl. I en reklamfilm ”Wear love and give back” som finns på deras hemsida så 

uppmanar dem till att lämna in gamla kläder i deras butiker. Som tack får man en värdecheck 

på 50 kr för varje påse som lämnas in. Samtidigt skänker de 2 euro till ett träningscenter för 

kvinnor i Bangladesh.  

 

 

5.5	  Visuell	  kommunikation	  

Enligt Svenska Akademiens ordlista (2009) så definieras visuell, som – “det man uppfattar 

med synen, som ger inre bilder”. Medan kommunikation definieras – “Förbindelse/ 

samfärdsel; kontakt mellan människor; överföring av information”. Alltså är visuell 

kommunikation den information vi överför mellan varandra som kan uppfattas med synen. 

Till exempel en film, ett fotografi, eller en annons i tidningen.  

 

I en artikel skriven av Saffron O’Neill och Sophie Nicholson-Cole (2009) så diskuterar dem 

fenomenet ”skrämseltaktik” i relation till klimatförändringarna och visuell kommunikation. 

De tar bland annat upp forskning som har visat att individer är benägna att känna att farliga 

klimatförändringar inte kommer att påverka dem. Vilket visar att skrämseltaktik, inte utgör en 

särskilt effektiv metod när det kommer till visuell kommunikation. Men hur påvisar man då  

på ett sätt som får oss att förstå att det faktiskt påverkar oss, men även engagerar oss att göra 

förändringar för kommande generationer, utan att använda så kallad skrämseltaktik? För vår 
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framtid så är behovet av en effektiv kommunikation nödvändig. Vilket Thomsen (2015) tar 

upp om visualiseringar som är ett användbart verktyg för att föreställa alternativa framtids 

utsikter och förutse konsekvenserna av vissa beslut. I sin artikel har hon också fotografier 

utav avlidna fåglar på en strand som avser att väcka frågor, samt undersöka och försöka förstå 

frågan: Varför och hur, berör det här mig? Istället för att direkt skrämmas med visualiseringar 

av polarisen som smälter bort, som ju inte direkt påverkar oss på ett lokalt plan, är det kanske 

mer effektivt att visa hur det påverkar oss här hemma?  

Om man tar nyheterna som ett exempel, så klart att man blir berörd när det händer hemska 

saker, men eftersom vi blir utsatta för olika tragedier på nyheterna varje dag, så påverkar det 

oss inte på ett plan som gör att vi agerar varje gång. Det är när vi kan relatera till något i vår 

närhet, som vi aktivt ingriper och försöker hjälpa till och göra mer. Därför tror jag på ett mer 

inspirerande berättande snarare än uppmaningar till konsumtion. Hur kan vi förändra våra 

konsumtionsvanor och ta hand om de material som vi redan har på ett effektivt sätt?  

På sociala medier har det dykt upp en hel del olika grupper på senare år, där medmänniskor, 

ger exempel och förslag på vad man kan göra med återvunnet material. Detta är ett bra 

exempel på hur vi kan inspirera varandra att ta vara på det material vi redan har.  En 

reklamfilm från HM som skulle kunna ses som inspirerande, är deras kampanj ”close the 

loop” (2015). Den är rent visuellt, väldigt tilltalande. Då de inspirerar till att återvinna kläder, 

genom att inkludera olika typer av människor som har annorlunda stilar. Man uppmanar även 

till att vara annorlunda, eller sig själv.   

 

 

5.6	  Sammanfattning 

Nästan alla större bolag idag jobbar för att värna om miljön. De försöker arbeta hållbart 

genom att spara på de resurser som miljön har att erbjuda som till exempel återvinning. 

Däremot så är deras största intresse, fortfarande att sälja så mycket produkter och tjänster som 

möjligt för att kunna gå med vinst.  

 

Kotler (2011) betonar att när företag arbetar med marknadsföring bör de ta hänsyn till de 

klassiska fyra P: na. De är produkt, pris, plats och påverkan. För att kunna konkurrera på en 

marknad som arbetar för en hållbar konsumtion måste förändringar ske i de fyra P: na (Kotler, 

2011). Företag kan erbjuda en mängd olika varor som skiljer sig vad gäller miljövänlighet och 
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dessa måste då prissättas därefter. Miljömedvetna kunder kan vara mera villiga att betala ett 

högre pris för den miljövänliga produkten. Våra dagliga konsumtionsmönster kan konstateras 

vara ohållbara i längden. För att lyckas med ständig förnyelse, och att använda oss utav de 

resurser vi redan har så behöver våra metoder och system utvecklas i takt med samhället. 

Trots att företag och privatpersoner idag är väl medvetna om miljön och jobbar därefter, 

behöver vi ideligen förändra vår attityd och agera gentemot vår egen konsumtion. Gör vi inte 

det, så kommer vårt miljöarbete att vara förgäves. Därför torde medieteknik vara ett bra 

verktyg för marknadsföring att sprida, förmedla och inspirera varandra till att återvinna och 

”upcycle” mer. Enligt Dictionary.com (2017) definieras upcycle som att producera någonting 

som är bättre än originalet samt utav använda varor eller avfall. Enligt Avfallssverige.se 

(2015) visar statistiken nämligen att den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige år 2015 

uppgick till 4 703 790 ton, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med 2014.  

	  

6.	  Metoder	  

I detta kapitel redogörs de metoder och tekniker som har använts i undersökningen och den 

gestaltande produktionen. Metoder jag har använt mig utav i undersökningsdelen är: 

diskursanalys samt designmetoder som brainstorming, moodboard, skisser och manus för 

gestaltnings delen. Min gestaltande produktion består främst utav visuella skisser för 

vidareutveckling till en inspirationsfilm.  

6.1	  Introduktion	  

I boken bild och materialitet utav Bia Mankell (2013) så beskriver hon mediespecifika 

fenomen som något vi både kan se och något vi inte kan se. Med detta menar hon 

föreställningar, tankar, situationer som genereras av de synbara egenheter och kvaliteter som 

mediet innehar. Vidare menar hon att möjligheten till kommunikation dock kräver en praktik.  

 

Med det menar hon någon typ av handgripligt görande till exempel foto eller film. Denna 

praktik undersöker jag genom min gestaltning.  

 

I den undersökande delen utav mitt arbete, så har jag tidigare och aktuell forskning som grund 

för att få en djupare förståelse för hållbar utveckling och hållbar marknadsföring. För att 

kunna utföra ett bra gestaltningsarbete, så har jag gått djupare in på aktuella filmer om 
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återvinning för att få en övergripande förståelse för vilka strategier som används. Därför har 

jag valt att göra en diskursanalys på två utvalda filmer som handlar om återvinning utav 

kläder. Den gestaltande produktionen utav mitt arbete kommer främst fungera som ett 

prövande utav visuella metoder. Min förhoppning är att gestaltningen i ett senare skede kan 

utvecklas till en kommunikation utåt. Vidare kommer min gestaltning att baseras på en 

diskursanalys utav två existerande filmer som handlar om kläd-återvinning. Jag har valt att 

använda mig utav en diskursanalys för att kunna göra en närmare bedömning av filmernas 

syfte samt deras uppbyggnad och strategi. Genom att undersöka och fördjupa mig i filmerna 

från flera olika vinklar kan jag tolka och analysera dem för att hitta deras visuella budskap. 

Jag har under arbetets gång även använt mig utav olika designmetoder. För att kunna 

förmedla det budskap jag önskar på bästa tänkbara sätt.  

 

6.1.1	  Diskursanalys	  

Enligt Svenska Akademins ordlista så definieras diskurs som ”samtal”. Men inom 

poststrukturalismen och dekonstruktivism har begreppet fått vidgad betydelse i riktning mot 

föreställningar om världen. En diskurs kan alltså beskrivas som en överenskommelse om hur 

världen kan beskrivas och förstås (Mankell, B. 2013).  

 

Mats Ekström & Lars-Åke Larsson skriver i boken Metoder i kommunikationsvetenskap 

(2000) att analysera medie och nyhetsdiskurs innebär en distansering från att se den 

talade/skrivna texten som ett isolerat språkligt objekt. Vidare menar de att det inte räcker med 

att koncentrera sig på vad som är i själva texten, utan man måste istället formulera följande 

fråga: Varför har texten blivit som den har blivit? 

 

Inom språkvetenskapen och sociolingvistiken har begreppet fått utökad betydelse och 

diskursbegreppet har använts för att beteckna social interaktion (Ekström & Larsson. 2000). 

Catharina Thörn (2007) skriver om bildens betydelse och överflödet utav visuell kultur som i 

allt högre grad skapas. Thörn menar att reklamen utgör en central del av den visuella kulturen, 

och att det som är speciellt med den är dess strävan att informera övertyga och förföra 

åskådaren. Med tanke på att vi tänker i visuella bilder så har hon också rätt i att vi har en 

tendens att visualisera existensen och våra erfarenheter. Vidare tar hon upp att forskare talar 

om bildlig vändning (pictorial turn) som innebär att flödet av bilder betraktas som konstitutivt 
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för vår förståelse av oss själva och om omvärlden. Således menar hon också att bildernas 

betydelse för att fånga människors uppmärksamhet och forma föreställningar av vår omvärld 

gör att diskursanalys av bilder är oerhört relevant. Samtidigt innebär det en utmaning för den 

textforskning som finns inom diskursanalysen som tradition. Hur bör man då analysera och 

läsa bilder? Enligt den semiotiska bildanalysen har alla bilder olika meningslager - där några 

är denotiva och andra konnotiva (Börjesson & Palmblad 2007). Fiske (2009) förklarar att 

denotation är vad som fotograferas medan konnotation är hur det fotograferas.  

 

Utgångspunkten i en diskursanalys utav bilder bör därför utgå ifrån frågan: Vad vill bilden 

egentligen säga? Det innebär fokus på såväl detaljer som dess helhet: Vad föreställer bilden? 

Är det en färgbild eller är den svartvit? – vad innebär det? Centralt för diskursanalysen är 

också att få en förståelse för vad som fungerar övertygande – vilka strategier som används för 

att skapa retoriskt övertygande bild (Börjesson & Palmblad 2007). Därmed anser jag att 

diskursanalys är ett relevant sätt för att analysera reklamfilmer för att få en djupare insikt i hur 

andra har gjort för att övertyga och förföra folk att återvinna sina kläder.  

 

Jag har valt att analysera två olika reklamfilmer om återvinning utav kläder. En som har gjorts 

utav ett vinstdrivande företag samt en som gjorts utav en solidaritetsorganisation som arbetar 

med internationell solidaritet, hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Diskursanalysen 

är därmed tänkt att ge dig som läsare en djupare förståelse om hur filmerna utformats och 

tolkas. De frågor som har varit relevanta för analysen är: 

● Vad föreställer filmen? Vad säger texten?	  

● Vilket tilltal finns i text respektive bild? Vad kommunicerar dessa tillsammans?	  

● Vilken bild ges av återvinning utav kläder? På vilket sätt framställs det?	  

● Vad sägs direkt/indirekt om återvinning utav kläder? Orsaker/Lösningar?	  

● Hur representeras återvinning? 	  

 

6.1.2	  Analys	  utav	  filmerna	  

Reklamfilmernas innehåll kommer här att skildras i form av en kort beskrivning likt 

en denotation. Därefter följer en tolkning av reklamfilmen likt en konnotation. Efter  

beskrivning och tolkningen, kommer även en diskursanalys att göras på reklamfilmerna. 
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Reklamfilm 1 – Hennes & Mauritz World Recycle Week featuring M.I.A (2016) 

Beskrivning  

Filmen börjar med att en kvinna går i öknen. Sedan växlas bilden till en grupp människor som 

kollar på tv och från tv:n hör man en kvinna som säger att miljöproblemen är verkliga och att 

vi behöver finna en lösning på klimatfrågan. Bilden växlas till en kvinna som tar sitt finger i 

ett fönster. Sedan följer en översiktsbild utav en stad och därefter visas en man som blir klippt 

samtidigt som någon pratar på franska om att detta är det viktigaste för vår generation medan 

en röst på engelska säger att vi alla är en del av lösningen. Därefter kommer bilder på ett hav 

en äldre dam som sitter i en säng och tvätt som hänger i skyn. Bildsekvensen fortsätter med en 

kvinna i fåtölj, och en man som går. Samtidigt som bilderna visas pratar en voice-over röst 

om att vi inte kan vänta på att någon annan ska börja.  

 

En ny översiktsbild på berg och hav visas. Sedan en bild på en kvinna som säger att det finns 

saker vi alla kan börja göra som kan göra skillnad. Därefter växlas bilden till en annan man 

som sitter på ett cafè och kollar upp i taket och sedan ner i bordet där han slår sina fingrar på 

bordet, samtidigt börjar musik spelas och man får höra: ”regenerera, regenerera”.. Därefter 

växlas bilden till en väg och sedan en närbild på en annan man. Bilderna växlas sedan väldigt 

snabbt från män som dansar på en strand till några tjejer som dansar. Sedan kommer artisten 

M.I.A in i bilden som står och dansar på en hög med kläder. Såhär fortsätter sedan videon 

med människor som dansar och andra män som dansar i högklackat. M.I.A står framför ett tält 

som ser ut att vara uppbyggda utav kläder. Texten som M.I.A sjunger går: Regenerera, 

regenerera nationen. För den här generationen, vi återanvänder.  

 Videon slutar sedan med en stor text som säger ”Join in a global fashion movement” följt av 

en jordglob med texten ”world recycling week”. Därefter kommer mer text där man 

informerar att 95% av alla kläder som slängs kan återanvändas, och sedan en uppmaning att 

lämna in dina gamla kläder till någon utav H&M:s butiker.  

 

Tolkning  

I början av filmen så formulerar man ett problem och ger ett svar på hur man kan lösa 

problemet. En uppmaning om att vi alla kan vara en lösning av detta problem, och att vi inte 

kan vänta på att någon annan skall börja ges också. De olika människorna samt 

bakgrundsdansarna som förekommer i resten av videon förmedlar ett mångkulturellt samhälle 
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och att vi alla är olika.  

 

Därefter fokuserar man på artisten M.I.A och hennes låt ”rewear it” som framhäver H&M:s 

främsta budskap och syfte i filmen som hänvisar till World recycling week.  En uppmaning 

om att lämna in sina kläder ges också vilket framgår först i slutet av videon. Med tanke på 

låtens text där man bland annat sjunger om ”den här generationen” så får man känslan av att 

de vill uppmana fler unga att återanvända sina kläder, eftersom hon vidare sjunger ”vi 

återanvänder”. 

 

 

Analys av Reklamfilm 1 

Vad föreställer filmen? Vad säger texten? 

Filmen föreställer en musikvideo med en känd artist som har en stark låt som framför ett 

budskap som relaterar till återvinning. I början använder man prat och undertexter för att 

förstärka miljöproblemen som vi har framför oss. Genom att ha under texter och inte bara  

 

prata på engelska utan även andra språk visar man att filmen vänder sig till alla runtom i 

världen. Texten är väldigt tydlig från början till slutet och gör att man får en viss klarhet i 

budskapet.  

 

Vilket tilltal finns i text respektive bild? Vad kommunicerar dessa tillsammans? 

I filmen väcker man uppmärksamhet med texten tillsammans med bilden vilket gör budskapet 

väldigt tydligt. Filmen kommunicerar att vi står inför ett stort problem som den kommande 

generationen behöver göra någonting åt.  

 

Vilken bild ges av återvinning utav kläder? På vilket sätt framställs det? 

Bilden som ges utav återvinning av kläder i denna film är att man kan göra lite allt möjligt 

med kläderna, till exempel dansa på dem eller skapa tält. Filmens budskap visar även att vi 

behöver mer återvinning och att för mycket kläder slängs varje år. Dessa kläder skulle kunna 

användas på bättre sätt än att slängas.  

 

Vad sägs direkt/indirekt om återvinning utav kläder? Orsaker/Lösningar? 
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Direkt ber man om att lämna in överblivna kläder till närmsta butik. Indirekt tolkar jag det 

som att man visar i videon att man kan återvinna sina kläder på andra och mer fantasifulla sätt 

än att lämna in dem till företag som tjänar pengar på materialet.  

 

Hur representeras återvinning?  

Återvinning representeras i form utav uppmaningar om att göra någonting med sina kläder 

samt i bilder av klädhögar och skapade tält.  

 

Reklamfilm 2 – Emmaus Second Hand av LuvidFilm för Emmaus Åland (2017) 

Beskrivning  

I denna reklamfilm för Emmaus Second Hand får vi se en dansare med ett skynke som följs åt 

utav en silhuett. Dansaren gör piruetter tillsammans med skynket som avslutas med en text 

där det står Emmaus Second Hand.  

 

Tolkning 

Filmen säger mig inte så mycket förrän Emmaus Second Hand text dyker upp i bild och först 

då förstår man att det handlar om någon slags marknadsföring. Men budskapet är oklart då det 

lika gärna skulle kunna handla om en reklam för en dansföreställning.  

 

Analys av Reklamfilm 2 

 

Vad föreställer filmen? Vad säger texten? 

Filmen föreställer en dansare tillsammans med något sorts skynke som ej går att urskilja exakt 

vad för plagg det är. Texten säger enbart vilken organisation som filmen handlar om.  

 

Vilket tilltal finns i text respektive bild? Vad kommunicerar dessa tillsammans? 

Man väcker uppmärksamhet genom att ha en väldigt minimalistisk video tillsammans med en  

logotyp. Dock säger dessa två inte så mycket i sig och man förstår inte riktigt vad dem vill få 

fram med detta. Mer än att man möjligtvis blir nyfiken på att veta mer.  

 

Vilken bild ges av återvinning utav kläder? På vilket sätt framställs det? 
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Bilden som ges är enbart skynket som man dansar med, och det är inget i filmen som säger 

mig att det är någon slags återvinning. Jag kan omöjligt veta om plagget är nyköpt eller om 

det är använt sen tidigare.  

 

Vad sägs direkt/indirekt om återvinning utav kläder? Orsaker/Lösningar? 

Ingenting sägs direkt om återvinning utav kläder. Indirekt säger det att det handlar om 

återvinning utav kläder under förutsättning att man känner till organisationen Emmaus second 

hand och vad dem har för typ av verksamhet.  

 

Hur representeras återvinning?  

Återvinning representeras i form utav kläderna som används i videon, samt i form utav 

logotypen Emmaus Second Hand. Jag känner till organisationen sedan tidigare och att dem 

sysslar med denna typ av verksamhet. Har man dock inte den kontexten är representationen 

utav återvinning i filmen, lika med noll.  

	  

6.2	  Designmetoder	  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de metoder som har använts vid processen utav 

min gestaltning i detta arbete. I boken Design, process och metod av Å, W Nilsson, Å Ericson 

och P Törlind (2015) så skriver dem att ordet design kan användas för att beskriva nästan 

allting runt omkring oss. Vidare skriver dem att begreppet ibland används för att beskriva en 

specifik form eller ett uttryck; en design, och ibland för att beskriva processen att designa som 

de menar är en sekvens utav stegvisa aktiviteter för att utveckla en viss lösning. I min design 

process har jag använt mig utav olika designmetoder såsom moodboard, skisser och 

bildmanus, för att få en produkt som håller ramarna för hållbar utveckling.  

 

6.2.1	  Brainstorming,	  moodboard,	  skisser	  &	  bildmanus	  

Förproduktionen och brainstormingen inför gestaltningen har för mig varit ett prövande. Från 

början var tanken att göra någon typ av bild-kampanj där hållbar utveckling skulle främjas 

genom gröna eller sociala marknadsföringsprinciper men efter att ha brainstormat kom jag 

fram till andra idéer som kändes mer relevanta för mitt ämnesval. Brainstorming kan förklaras 

som en välkänd metod för att skapa idéer och för att tänka fritt tillsammans (Wikberg Nilsson, 
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Ericson & Törlind, 2015).   

 

I och med att en brainstormings-session ägde rum bestämde jag mig för att göra en film om 

återvinning utav kläder eller ”upcycling” som Ann Thorpe (2007) definierar som återvinning 

till det bättre. Metoden brainstorming utvecklades på 1960-talet men numera praktiserar man 

det på ett antal olika sätt men begreppet används oftast för att beskriva en situation där vi går 

ifrån en traditionell mötesagenda och alla deltagare tillåts att tala och tänka fritt (Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Därefter så har processen bland annat bestått utav att 

skapa en moodboard.  

 

Moodboard är kollage som visualiserar en känsla dvs. en samling bilder, skisser eller ord som 

ska skapa en viss emotionell upplevelse. Bilderna kan även användas för att utforska 

upplevelse, till exempel vad innebär modernt och trendigt, hårt och tufft, mjukt och lugnande 

(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Syftet med min moodboard var att få fram den 

känslan jag ville få ut av processen samt den slutliga gestaltningen. Den skulle genomsyra 

återvinning av kläder men även en full garderob med kläder som kanske aldrig används. 

Moodboard var en av de första artefakter jag skapade i processen. Detta för att få fram vilken 

känsla jag ville skapa inför min visuella kommunikation.  

 

Mitt mål har hela tiden varit att förmedla hållbar utveckling med hjälp utav hållbar 

marknadsföring och visuella medel. Under skapandet av denna moodboard så kröp en känsla 

sakta fram. För att lyckas med att inspirera andra till att återvinna sin kläder, behövde jag 

börja med mig själv samt att ha ett budskap i min visuella kommunikation.  

 

6.2.2	  Hållbarhet	  i	  designmetoder	  

Hållbarhet är ett begrepp som måste tas hänsyn till i utvecklingsprocesser men det är inte 

alltid lätt och innebär ofta kompromisser (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Till 

exempel har jag i min designprocess använt mig utav återbrukat material som är tänkt att 

inspirera andra att gör samma sak.  

 

Det finns flera dimensioner i de olika hållbarhetsaspekterna: å ena sidan bör vi handla 

lokalproducerade varor för att minska utsläpp och ekologisk påverkan, å andra sidan kan 
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inköp av produkter och tjänster från utvecklingsländer gynna samhällsutvecklingen och 

därmed bidra till en socialt och långsiktig hållbar utveckling i ett globalt perspektiv (Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  

 

 Det finns många olika aspekter att se till vad det gäller hållbar utveckling men om vi kan ha 

som mål att ta vårt ansvar som medmänniskor och försöka tänka hållbart vad gäller både 

marknadsföring och produktmässigt så vet jag att vi kan komma långt.  

 

6.3	  Gestaltningsprocess	  

I min process har jag använt mig utav olika metoder för att nå ett slutresultat. Ett första steg i 

processen var att ta reda på bakgrundsinformation om mitt tilltänkta ämne, hållbar 

marknadsföring samt hållbar utveckling för att få en djupare grund och förståelse. Därefter 

skapade jag ett kollage i form utav en moodboard med bilder ifrån nätet. Denna var tänkt att 

visualisera mina designkriterier för att stödja och utveckla en förståelse för vilken upplevelse 

jag ville att den slutliga lösningen skall bidra till, men även för att kommunicera detta till 

övriga intressenter (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). Den var tänkt att ge mig en 

känsla för hur arbetet skulle fortskrida.  

 

Vilket gav mig en idé om att själv designa kläder utav återvunnet material. I och med min idé 

så blev processen något av ett prövande längs vägen. Detta för att jag under arbetet med min 

moodboard insåg att jag var i behov av att skapa en grön produkt att marknadsföra. 

Förutsättningarna för att använda och utveckla sin kreativa förmåga är att du har kunskap och 

insikt i det område du ska lösa problem för (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Skiss över design med gamla jeans 
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 Följaktligen bestämde jag mig för att börja skissa på olika kläddesigner som skulle göras med 

gamla kläder. Skissen är designers främsta verktyg, som används på olika sätt genom hela 

designprocessen. Att skissa innebär att skapa en enkel grundläggande idé om något (Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind, 2015).  

 

Den första skissen jag ritade (Bild 1) var en som tog tillvara på alla jeans i garderoben som 

inte längre används. Under arbetets gång så har jag insett att det finns mycket i våra 

garderober som vi inte längre använder. Mycket av det slängs också, enligt statistik från 

naturvårdsverket (2016) vilket känns som slöseri med bra material. Naturvårdsverket (2016) 

skriver på deras hemsida att inflödet av kläder 2014 av textil var 128.000 ton. Vilket är 

13,1 kilo per person. Av dessa slängs cirka 8 kilo i soporna. Ur ett konsumtionsperspektiv står 

textilier för 2-3 procent av svenskarnas utsläpp av växthusgaser. Så om vi istället tar tillvara 

på det som vi slänger och återanvänder det till något bättre, så kan vi alltså minska utsläppen. 

Utmaningen i detta, tror jag, ligger i att inspirera människor att faktiskt göra det. Därför 

behövde jag som tidigare nämnt, börja med mig själv. Vilket ledde till att jag började skissa 

olika designer för återvunnet material.  

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Skiss över design med gammal skjorta och kjol    Bild 3. Skiss över design med slipsar 

Bild nummer 2 handlade om att ta tillvara på en gammal skjorta och kjol, och helt enkelt 

klippa till dem så att det passade min egen klädstil. Bild nummer 3 är designad för att ta 

tillvara på gamla slipsar, som kan få ett nytt syfte i form utav en klänning.  
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”There`s no learning without trying lots of ideas and failing lots of times” (Lve, Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 106). 

 

Det andra steget var att göra en diskursanalys utav två befintliga filmer för att få en djupare 

förståelse för hur dagens filmer är uppbyggda samt för att kritiskt granska dem. Innan min 

analys var klar hade jag redan gjort ett manus och ett bildmanus. De manusen fick jag dock 

kassera på grund utav min analys som fick mig att inse några viktiga saker. Bland annat att 

mitt första manus helt saknade förankring till min diskursanalys. Detta ledde till att jag 

började skriva ett nytt manus som sedermera blev till ett voice-over manus som skall vara 

med i en kommande film. Manuset är uppbyggt på berättarteknik som Falkheimer (2001) 

beskriver som ett sätt att berätta, strukturera och bygga ihop en historia. Denna teknik 

innefattar en början, mitten och ett slut. Manuset kan ni se i bilaga 8.1 Manus-film. 

 

Min gestaltning har under processens gång blivit ett prövande av olika metoder. Mitt fokus 

har nämligen hamnat på att först och främst ha en grön produkt att marknadsföra. Därefter 

kommer den sociala marknadsföringen in i bilden, då min film var tänkt att åstadkomma  

 

någon form utav social förändring i vårt beteende. Mitt mål har under gestaltningsprocessens 

gång varit att engagera och motivera individer till att göra någonting bra. Introduktionen på 

filmen är tänkt att göras i stop-motion med en bild utav gamla jeans som bildar ett 

återvinnings-symbol (Bild 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Återvinnings-symbol i form utav jeans.  
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 Min gestaltningsprocess kan beskrivas som en kreativ process som har varit kaotisk, 

ostrukturerad och icke-linjärt sökande efter lösningar som kan genomföras tämligen 

strukturerat genom användandet av kreativa metoder (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 

2015). För mig har detta inneburit precis det som författarna påpekar att processen har varit 

strukturerad men även ostrukturerad på så sätt att jag har hela tiden fått prova mig fram. Jag 

hade ingen aning om vart arbetet skulle ta mig och det kan vara lite läskigt. För vi som 

människor har oftast en bild framför oss på hur något skall vara eller hur det skall bli. Men 

när vi släpper den bilden och famlar i mörker så blir processen något kaotisk men smått 

förtjusande för vi vet inte vart vi kommer att hamna, vi vet bara att vi ska ta oss dit på något 

sätt. Det är resan som räknas som man brukar säga.  

 

7.	  Resultat	  &	  diskussion	  	  

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultatet och utvecklingspotentialen genom 

avsnitten 7.1 resultat och 7.2 diskussion. Samt hur användningen av metoder och den tidigare 

forskningen har påverkat resultatet. 

 

7.1	  Resultat	  

Mitt val i att göra en film baserar sig på att det har blivit ett allt vanligare medium vilket gör 

det lättare att nå ut och inspirera människor. Vår digitala närvaro tilltar för varje dag som går 

och de visuella plattformarna allt större. Till exempel har vi idag kanalen Youtube som gör 

det enkelt för oss att ladda upp och titta på andras filmer. Vi kan se allt ifrån musikvideos och 

tutorials till hemmagjorda filmer.  

 

Hade jag gjort en kampanj i form av annonser finns det risk att folk hade tagit det för reklam 

och vi blir alltmer negativt inställda till just reklam i säljande syfte. Här behöver den hållbara 

marknadsföringen komma in och bryta denna negativa trend som uppstått. Många menar att 

marknadsföring alltid kommer att förbli en säljande strategi och det är kanske till viss del 

sant. Företagen behöver sälja för att nå sina mål och visioner. Men om vi som medmänniskor 

tar vårt ansvar och hjälper till att utveckla marknadsföringen vidare kan vi gå ifrån säljandet 

utav produkter och gå mer mot människor, samt från att vara på låtsas till att vara på riktigt 

och visa att vi bryr oss om våra kunder. Med att vara på låtsas till att vara på riktigt menar jag 
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marknadsförings-eran med reklam för olika produkter som lovar saker dem inte kan hålla. Vi 

kanske inte ens bör kalla konsumenter för kunder, då det syftar på att göra ett inköp. Vi 

kanske rent utav skall kalla de för kommunikations-köpare (Berglund & Boson, 2010).  

 

Min process i detta arbete har för mig blivit ett prövande som var tänkt att resultera i en film 

om återvinning utav kläder. Under processens gång så har dock andra viktiga aspekter av det 

hållbara arbetet framkommit. Bland annat så har min tidigare forskning fört fram viktiga 

aspekter utav hållbar marknadsföring där grön marknadsföring är en del utav den hållbara 

marknadsförings-principerna. Detta ledde till att jag ville ha en grön produkt som jag kunde 

marknadsföra vilket i sin tur mynnade ut i design-skisser för återvunna utstyrslar som jag 

kunde använda mig utav i marknadsföringssyfte. Till min fördel är att jag inte är bunden till 

ett företag med vinst-syfte eller ifrån staten som ibland kan ses med skepsis.  

 

 

Min gestaltningsprocess anser jag kan ses som ansvarsfull då mitt slutliga mål har varit att 

uppmuntra individer till att återvinna. Diskursanalysen kan ses som en del av kritisk 

marknadsföring, då analysen är ett sett att få förståelse för vilka strategier som används för att  

 

få till en retoriskt övertygande bild. Vi återberättar vad som fotograferats men även hur det 

fotograferats. I det stora hela vill vi ha reda på vad bilden egentligen säger och varför blev den 

som den blev? I min undersökning kan jag konstatera att marknadsföringen idag försummar 

den enskilda konsumentens beteende vilket innebär att vi sätter människor i större och mindre 

fack i form utav olika målgrupper. Här tror jag dock att framtiden kommer att övergå till one-

to-one marknadsföring. För om vi fortsätter att rikta oss mot större målgrupper istället för 

enskilda individer, kommer konsumenterna att ignorera marknadsföringen. Som exempelvis 

reklam ibland ignoreras idag. Men genom att ha alla dessa tre hållbara marknadsförings-

principerna i åtanke, så kan man helt klart uppnå önskvärt beteende.  

 

Min gestaltande produktion blev design-skisser som under arbetets gång utvecklats till olika 

utstyrslar av återvunna kläder som vid ett senare tillfälle kan bygga vidare till en 

inspirationsfilm. Jag har även provfilmat en del kortare sekvenser på de kläder jag gjort, det 

gjorde jag dock för att få inspiration till ett filmmanus. Inspirationen ledde istället till ett 
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voice-over manus istället för ett film eller bildmanus baserat på min diskursanalys.  

 

7.2	  Diskussion	  

Min frågeställning är hur kan hållbar utveckling gestaltas med hjälp av visuell 

kommunikation?  

 

7.2.1	  Hållbar	  marknadsföring	  &	  medieteknik	  

Mitt syfte med arbetet har varit att lyfta fram och få en djupare kunskap utav begreppen 

hållbar utveckling och hållbar marknadsföring. Att lyfta fram hållbar marknadsföring har 

under arbetets gång kritiserats och ifrågasatts eftersom man ställde sig undrande för hur 

marknadsföring skulle kopplas till medieteknik. Då många medstudenter ifrågasätter 

samhällsnormer och kopplar medieteknik till ett ämne som i sig kritisera byråkratiska system 

som marknadsföring. Antagligen är svaret att medieteknik är ett ämne som är under ständig 

utveckling och som har influenser ifrån många andra områden som till exempel 

kommunikationsvetenskap, pedagogik, datavetenskap men även konstnärliga ämnen.  

 

Marknadsföring bör inte enbart ses som ett system som har ett säljande syfte. De som valt 

yrket har en minst lika stor chans att gör skillnad än en som kallar sig för medietekniker till 

yrket. Marknadsföring precis som medieteknik är ett system som vi människor utvecklat för 

att kunna kommunicera med varandra. I grund och botten är det två system som är en 

drivkraft till förändring (Belz & Peattie, 2012). Att försumma den ene disciplinen för att dess 

utveckling inte gått i takt med den andre, är som att se på när det går dåligt för din vän utan att 

hjälpa till. Att istället räcka fram handen och sammanföra dessa två drivkrafter tillsammans 

med hållbar utveckling gör att vi kan uppmuntra folk till att återvinna, köpa fairtrade, spara 

energi m.m (Gordon, Carrigan och Hastings, 2011). Låt oss istället se möjligheterna för vad 

som kan utvecklas för en bättre framtid, istället för att bara se till det som varit. Självklart 

skall vi fortsatt kritiskt granska det som varit för att även kunna utvecklas och gå framåt.  

 

Jag anser därför att den hållbara marknadsföringen och medieteknik måste börja samarbeta 

och inspirera andra att förändra samhället till det bättre. Medieteknik är bra på att berätta 

historier och marknadsföringen att sälja in något, tillsammans skulle de kunna göra 
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underverk. Sälja, klingar dåligt i mångas öron, men faktum är att vi försöker sälja in allt idag. 

Med det menar jag att vi till exempel säljer in saker hemma varje dag, låt säga att du vill ha en 

viss maträtt till middag, då kommer du förmodligen försöka sälja in det till resten i familjen. 

Det jag vill åt är att försöka avdramatisera själva säljandet, istället kanske vi bör kalla det för 

att inspirera varandra. Jag anser att man som medietekniker kan ta hänsyn till hållbar 

marknadsföring genom att 1. Gå igenom vad det är du har för tjänst/produkt, är den hållbar 

eller hur kan jag göra den hållbar? 2. Hur kan jag få andra att tänka hållbart? 

 

Min gestaltning har genomsyrat hållbar utveckling under hela arbetets gång, då jag valt att 

dokumentera min resa genom olika visuella medel som moodboard, skisser men även bilder 

och rörlig bild. Jag har även planerat, funderat och gått igenom vad det var jag skulle 

marknadsföra och vilket sätt jag skulle göra det på.  

	  

7.2.2	  Hållbar	  utveckling	  &	  visuell	  kommunikation	  

Min diskursanalys visade att ord & musik är två effektiva medel för att förstärka budskap när 

man använder sig utav visuella medel. Därmed tror jag också att upplysa och att underhålla är 

två viktiga komponenter i en bra film. H&M:s reklamfilm i min diskursanalys hade till 

exempel mer underhållningsvärde samt att den innehöll mer relevant fakta än Emmaus 

Second Hands film. Den tidigare forskningen visade också att skrämseltaktik inte är särskilt 

slagkraftig vid visuell kommunikation då det oftast ger en motverkande effekt.  

 

Gripsrud (2012) skriver att det framförallt är värdeståndpunkter och ideologiska positioner 

som spelar in när kvalitet i en estetisk produkt diskuteras. Till exempel så framgår det tydligt i 

Hennes & Mauritz film att dem vänder sig till människor runt om i världen med olika 

bakgrunder, vilket höjer filmens värde i mina ögon. Hade det istället varit en inbiten 

nationalist eller extremist som tittar på filmen, kommer filmen förmodligen inte att tilltala 

dem lika mycket.  

	  
Min lärdom med denna undersökning är att hållbar utveckling kan gestaltas på många olika 

sätt. Det finns både uttalade och outtalade regler man bör förhålla sig till. Som till exempel 

berättartekniker för att få en intressant story-line. Har du inte en berättelse kan filmen lätt bli 

väldigt platt, som tex Emmaus film. Jag anser att när man jobbar med visuell kommunikation 
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och hållbar utveckling är det viktigt att vara trovärdig i det man gör, ta gärna med relevant 

fakta eller statistik för att styrka ditt budskap. Vi bör också vara relevanta och intressanta. 

Under arbetets gång har jag fokuserat mycket på tidigare forskning och relevant fakta som jag  

 

hittat. I mitt voice-over manus har jag till exempel tagit med fakta som jag upptäckt under 

resans gång. Det är också viktigt att tänka hållbart under resans gång. Men det viktigaste av 

allt är resan dit och inte resultatet. Min process och mål i att färdigställa en film ser jag därför 

som en lärorik utveckling i ett föränderligt arbete snarare än ett misslyckande. Den hållbara 

utvecklingen förutsätter en långsiktighet och en helhetssyn i ett globalt perspektiv. Min 

frågeställning jag har haft under arbetets gång känns i detta skede kortsiktig. Trots att den 

visuella kommunikationen tagit en sådan livskraftig roll i vårt samhälle behöver vi komma till 

insikt att den hållbara utvecklingen handlar om så mycket mer än det visuella. Arbetet bakom 

kräver tid och utveckling för att budskapen ska nå fram. Således är jag glad att jag inte har 

färdigställt filmen och att den kommer att få leva vidare i min fortsatta utvecklingsgång mot 

ett bättre och hållbart samhälle.  
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8.2	  Ordlista	  
 

Accountability – Yttersta ansvar (förmågan att alltid leverera goda resultat) 

 

Hållbar utveckling - Tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov 
 

Hållbar marknadsföring - Sociala och miljömässiga investeringar som en marknadsstrategi  

 

Upcycle - kreativ återanvändning av biprodukter och avfall 

 

Diskursanalys – samtal och analys om världen  

 

Visuell kommunikation – överföring av det du ser 

 

Konnotation – hur det fotograferas 

 

Denotation – vad som fotograferas 

 

Semiotik – studiet utav teckensystem och den sociala produktionen av mening 

 

Berättarteknik - strukturera och bygga ihop en historia 
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8.3.	  Manus	  film	  	  
	  
	  

Manus – Mind your waste 

 

Scen 1.            

 

Jordens klimat blir allt varmare. Fortsatta utsläpp innebär varmare klimat. Fokusen ligger just 

nu på hur vi skall stoppa denna utveckling. Att ta hand om restprodukter genom att 

återanvända dem., är en stor del i detta arbete. Varje år släpper vi ut cirka 11 ton i koldioxid 

per person. Utav dessa 11 ton slängs cirka 8 kilo kläder i soporna. Våra konsumtionsmönster 

påverkar i sin tur klimatet som blir allt varmare. Därför behövs hållbara och klimatsmarta 

konsumtionsmönster, som är avgörande för att nå det långsiktiga klimatmålet. Men vad kan vi 

istället göra med restprodukter och kläder som vi inte längre använder eller behöver? 

 

Scen 2.            

 

Konsumtionen av textilier står för 2-3 procent av svenskarnas utsläpp av växthusgaser. att 

tillverka kläder som senare slängs i soporna utgör en onödig miljöbelastning.  

Det första du kan göra om du varken har tid eller ork att återvinna dina kläder, - skänk 

kläderna till dem som behöver dem, eller varför inte gå in i butiken du köpte dem i och lämna 

tillbaka. Många butiker idag tänker klimatsmart och vet vad som kan göras med dina gamla 

kläder.  

Återvinn dem, klipp till, eller sy om dem till den där kjolen eller blusen som du sett i en butik 

men inte har råd att köpa. Och även om du har råd, tänk till en extra gång på vad du har i din 

garderob som skulle kunna göras om till det bättre innan du slänger dem.  
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8.4	  Teknisk	  Bilaga	  	  
	  
	  

1. Adobe	  Premiere	  –	  Redigerings	  program	  där	  man	  kan	  skapa	  filmer.	  	  
	  

2. Nikon	  D7100	  –	  Kamera	  som	  använts	  för	  att	  ta	  foton	  samt	  filmat.	  
	  	  
3. Papper	  &	  Penna	  –	  Detta	  har	  använts	  vid	  skissandet	  av	  respektive	  designer.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  


