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Abstrakt

FN:s globala mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringarna, genom bland annat öka

kunskapen och förståelsen hos människor. Greenwashing är ett begrepp som beskriver

företag som felaktigt marknadsför sig som miljövänliga. Syftet med denna kandidatuppsats

var att ur ett mottagarperspektiv undersöka hur Vattenfall i digitala medier och plattformar

kommunicerar och marknadsför vindkraft. Genom att besvara frågeställningarna; Hur ser

Vattenfalls visuella digitala kommunikation ut kring vindkraft? samt; Hur ser människors

uppfattning av Vattenfalls marknadsföring om vindkraft ut i Sverige? Som teoretisk grund

användes hållbar marknadsföring, cirkulär design, greenwashing samt CSR, företags

samhällsansvar. Metoderna som användes var visuell research och kvalitativa

samtalsintervjuer. Resultatet visar att det inte går att definiera huruvida Vattenfall använder

sig av greenwashing i sin marknadsföring. Dock så tyder resultatet på att viss information

utelämnas.
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1 Inledning

Jorden påverkas hela tiden av vad vi människor gör på vår planet, vid människans försök till

att förenkla våran vardag med industrier och produktion av olika sorter så skadar vi

samtidigt miljön omkring oss (IPCC, 2021). För att behålla planetens hälsa samtidigt som vi

har en hög levnadsstandard så krävs även en ökad hållbarhet i dagens samhällen, därför har

FN satt upp globala mål för att förbättra människors livskvalité i världen, dessa mål ska

uppnås 2030 (Globala målen, 2021). Cirkulär design är ett sätt att ställa om utvecklingen till

att bli mer hållbar (Ellen MacArthur Foundation, 2021).

 

Mål nummer 13 fokuserar på att hindra klimatförändringarna som sker, att förminska

människans fotavtryck och på jorden. Enligt Globala målen (2020) så fortsätter utsläppen av

växthusgaserna att stiga och därav som följd skulle jordens temperatur stiga över två

grader Celsius, detta skulle få seriösa konsekvenser på ekosystem, havsförsurning,

mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

 

Det finns flera företag i Sverige som väljer att ta steg inom för en hållbar framtid genom att

förbättra produktion och användning av material. Företags marknadsföring har på

senaste tiden nyttjat människors engagemang kring att förändra miljön, problematiken blir när

marknadsföringen blir falsk och överskrider till greenwashing (Seele & Gatti, 2015). Detta ökar

svårigheterna för gemene man att ha tillräckligt med kunskap om vad som kan göras i vardagen för

att kunna förbättra miljöförändringarna och anledningen enligt Seele och Gatti (2015) till att företag

använder sig av greenwashing som marknadsföringsmetod är för att behålla en accepterad social

status bland konsumenter.

 

Enligt csrsweden.se (2021) är det företagens samhällsansvar att aktivt arbeta för att

uppnå de 17 globala målen som FN har satt upp för att förändra världen drastiskt till det

positiva. Det innebär att företagen i sin marknadsföringsstrategi och sitt agerande tar ansvar

för att göra världen till en bättre plats än när företagen startade sin verksamhet. Vattenfall

gör idag reklam för deras expansion av vindkraft och reklamen uttrycker att expansionen av

vindkraften är förnybar energi (vattenfall.se, 2021). Kritiska röster påstår däremot motsatsen

på grund av mängden avfall bestående av rotorblad av komposit, vilka inte går att återvinna

(Widding, 2021). Den här uppsatsen är en fallstudie om Vattenfalls kommunikation av
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vindkraft och hur den visuella kommunikationen uppfattas av ett urval människor i Sverige

februari 2021.

1.2 Syfte

Syftet är att ur ett mottagarperspektiv undersöka hur Vattenfall i digitala medier och

plattformar kommunicerar och marknadsför vindkraft.

1.3 Frågeställningar

Hur ser Vattenfalls visuella digitala kommunikation ut kring vindkraft?

Hur ser människors uppfattning av Vattenfalls marknadsföring om vindkraft ut i Sverige?

1.4 Begreppsdefinition

Greenwashing (grön marknadsföring):

Falsk marknadsföring kring hur effektiv produkten är på att lösa dagens miljöproblem, en

marknadsföringslucka som finns i Marknadsföringslagen (2008:486). Greenwashing kan inte

fällas i svensk domstol på grund av att greenwashing marknadsför hur produkten indirekt

påverkar och inte hur produkten direkt påverkar.
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2 Bakgrund

2.1 Vindkraft

Vindkraft är beskrivet som en förnybar energikälla enligt Vattenfall (2021) på grund av att

vinden inte kommer stå stilla. Mer eller mindre så kommer luften i atmosfären alltid röra på

sig enligt Vattenfall (2021). Idag fungerar vindkraftverken så att rotorblad är uppkopplade till

en generator. Vindkraftverken som Vattenfall investerar i är stora rotorblad kopplat till en

generator. Dessa rotorblad är byggda i komposit och är väldigt svåra att återvinna enligt

Widding (2021). Vilket är ett argument emot att vindkraft inte skulle vara förnybar energi på

grund av materialkostnaderna. Gråzonen mellan vindkraft som förnybar energikälla eller inte

är att Vattenfall (2021) påstår bara att energikällan är förnybar medans Vattenfall inte är

öppna med hur miljökostnaderna ser ut när det kommer till hur man utvinner energi ur

vinden. Enligt Vattenfall (2021) så är vindkraftverk fördelaktigt för att det inte släpper ut

några växthusgaser när det blåser, till skillnad från kol och olja som är det primära

utsläppen från de två. Detta är till fördel för FN:s globala mål nummer 13 där

huvuduppgiften är att minska utsläppen av växthusgaser i världen för att inte öka jordens

temperatur med 2 grader celsius. Enligt Vattenfall (2021) så är vindkraft och solkraft helt

förnybara energikällor.

2.2 Marknadsföringslagen (2008:486) och Radio- och tv-lagen (2010:696)

Marknadsföringslagen och tv- och radio-lagen är de två lagar som är relevanta för att förstå

det ramverk som marknadsföring måste förhålla sig. Men trots dessa lagar så förekommer

greenwashing i marknadsföring. Förhållandet mellan lagar och CSR (corporate social

responsibility) och teoretiskt sett bör företag kunna förhålla sig till etik och moral utan att

varje omoralisk eller oetiskt handlande bör lagföras. Enligt Marknadsföringslag (2008:486)

§10 så är det förbjudet att vilseleda konsumenten om till exempel direkta lögner om

produkten i reklam eller förpackning.

2.3 Greenwashing (Grön marknadsföring)

Falsk marknadsföring kring hur effektiv produkten är på att lösa dagens miljöproblem, en

juridisk lucka i marknadsföringen som finns i Marknadsföringslagen (2008:486).

Greenwashing kan inte fällas i svensk domstol på grund av att greenwashing marknadsför
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hur produkten indirekt påverkar och inte hur produkten direkt påverkar. Greenwashing syftar

till att desinformera konsumenten om hur produkten löser eller förbättrar dagens

klimatproblem.
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3 Teori

3.1 Marknadsföring

Marknadsföring är definierat av Nationalencyklopedin (2021) som att ett företag agerar för

att påverka marknaden för en ökad aktivitet på marknaden. Marknadsföring beskrivs av

Ottosson & Parment (2016) som en metod som företagen använder för att bygga relationer

till människor för att öka den enskilda vinstmaximeringen. Marknadsföringen är alltså

kommunikationen mellan företag och kund. Vägvalet som företaget väljer kan vara hållbar

väg eller greenwashing för att ljuga och bedra marknaden.

3.1.1 Greenwashing (Grön marknadsföring)

Marknadsföring ur ett företagsperspektiv kommer alltid att var av vinstmaximering syfte.

Ordet marknadsföring enligt Nationalencyklopedin (2021) betyder att främja marknaden till

en ökad aktivitet på marknaden av en specifik produkt. Vilket i sin tur resulterar i ett

vinstmaximering syfte och motsatsen blir en non profit. Med det i åtanke så nationell

opinion som alltid kan nyttjas och eller utnyttja. Med mål 13 från FN:s globala mål som har

fått ett stort engagemang i Sverige gör att marknadsengagemanget att utnyttja och eller

nyttja får ett större intresse. Begreppet greenwashing kommer från 1996 när Greer och

Bruno diskuterade i sin bok om miljövänlig marknadsföring. Enligt Seele och Gatti (2015) så

definieras inte greenwashing i betraktarens öga utan syftar till huruvida företagen

desinformerar konsumenten om de klimatproblem som produkten löser eller hjälper till att

lösa. Problematiken med greenwashing blir uppenbar med en tydlig definition och att

egennyttan försöker styra över goda intentioner.

Anledningen till varför företag använder sig av greenwashing som metod vid sin

marknadskommunikation är enligt Seele och Gatti (2015) bland annat för att behålla en

legitim bild av företaget när opinion förändras. Om ett företag inte har kapacitet för att göra

större förändring eller om det är ett aktivt val för att spara pengar spelar ingen roll i

förhållandet till begreppet enligt Seele och Gatti (2015). När detta sker inom statliga bolag

så sätter det demokratin i risk oavsett om intentionen var att luras och bedra eller bara var

otillräcklig kunskap om konsekvenserna som produkten drar med sig. Enligt Seele och Gatti

(2015) så förstör greenwashing för företag som faktiskt vill utveckla sina produkter för

framtiden och för klimatet på jorden.
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3.1.2 Hållbar marknadsföring

Hållbarhetsfrågan omfattar så mycket mer än miljön enligt Ottosson & Parment (2016) den

omfattar även kemikaliesamhället, biologisk mångfald, barnarbetare och korruption. Även

enligt Ottosson & Parment (2016) så när hållbarhetsfrågan blir viktigare för samhället och

krav från styre (stats- och företagsledning) på att ekonomin ska vara öppnare. Detta kan

även kopplas till cirkulär ekonomi då det inte går att veta om ekonomin är cirkulär utan att

den är öppen. Detta skapar även ett hinder i dagens samhälle då mång moraliskt

tvivelaktiga beslut inom affärsvärlden inte är något som företag inte står först i kö för att

bokföra eller visa upp. Att sedan marknadsföra sina verksamheter blir självklart en

hållbarhetsfråga då företag marknadsför sina bra sidor på grund av enskilda

vinstmaximering syften. Enligt Ottosson & Parment (2016) så beskrivs marknadsföring som

att bygga relationer till kunder för att sälja en produkt av värde emot valuta.

3.1.3 Företags samhällsansvar (CSR Corporate Social Responsibility)

CSR Sverige (2021) jobbar utefter agenda 2030 alltså FN:s globala mål som ska uppnås år

2030. Detta kan ses som ett samhällsansvar för det svenska samhället som om det vore ett

globalt ansvar. Europeiska kommissionen definierar CSR som ett koncept där företag

implementerar ansvar över samhälls och klimat problematik i deras affärsmodell enligt

Öberseder et al. (2013).

3.2 Cirkulär design

Enligt Ellen MacArthur Foundation (2021) så är designens syfte att lösa problem, huruvida

det är att förbättra en struktur i ett dokument eller att bygga ett hus. Vi i det moderna

samhället har blivit bättre med tiden på att återvinna material för ett mer effektivt samhälle.

Design beskrivs av MacArthur (2021) som att skapa med ett syfte, att allt som vi använder

idag har skapats för ett syfte, kläder vi har på oss, husen vi bor i och även hur vi får våran

mat. Det sista som transportvägar, matbutiker, produktionen av maten med mera. Enligt

MacArthur (2021) så är att designa cirkulärt att designa för en cirkulär ekonomi.

En cirkulär ekonomi enligt MacArthur (2021) är en ekonomi som bygger på att återanvända

naturresurser och produkter för att låta ekosystemet återhämta sig. För att skapa en cirkulär

ekonomi så behövs det designas cirkulärt enligt MacArthur (2021). Att designa för att

minimera avfall och utsläpp så långt som det går. En av frågorna som tas upp av

MacArthur (2021) är frågan om vilka material som vi idag ska designa produkter i, men
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förslag på vilka som är bäst att använda svaras inte på utan svaret på den frågan är

fortfarande hypotetisk.

Med MacArthur (2021) hypotetiska förslag om vad en cirkulär ekonomi och hur

personer/företag ska designa för en sådan är det upptill företag att tolka vad som skall

göras för att uppnå. Medans konceptet står för sig självt så kan vägen i vilken affärsmodell

bli tydlig. Detta om greenwashing kan bli ett område för utnyttjning som med tanke på

greenwashings utsträckning kan bli lika allvarligt. Eller så kan dessa företeelser få plats

under samma paraplybegrepp.

3.2.2 Förnybar energi kontra förnybar energikälla

Förnybar energi är enligt Elsa Widding (2021) när energin är helt och hållet förnybar utan

större kostnader för klimat och miljön. Detta inkluderar både materialkostnader och

processer som krävs för att utvinna energin och tillämpa energin i samhället. Enligt

Vattenfall (2021) så är en förnybar energikälla när energikällan som sådan inte tar slut eller är

en kostnad för klimat och miljö. Detta inkluderar inte metod för att utvinna elektricitet ur

energikällan och dess kostnader av klimat, miljö, material och ekonomi. Detta blir

problematiskt i och med att inte rotorbladen som är gjorda i komposit som enligt Widding

(2021) inte kan återvinnas.
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4 Metod

De valda metoderna för att undersöka fallstudie av Vattenfalls marknadsföring av vindkraft är

dels visuell research, dels samtalsintervjuer.

4.1 Visuell research

En visuell research är en nödvändig metod på vägen för att få inblick i Vattenfalls

marknadsföringsmaterial. Det i sin tur ligger till grund för frågor i intervjuerna och denna

metod var nödvändig för att få svar på första frågeställningen. Utan detta så finns det risk

för att underlaget i intervjuerna blir otillräckligt vilket ger låg validitet och reliabilitet. Enligt

Rose (2001) kan förståelsen av ett område förändras genom hur det visuella uppfattas. Detta

gällde både för urvalet

av bilder för att förstå hur det uppfattas men samtidigt i urvalet av bilder. Samtidigt, enligt

Rose (2001), så är det viktigt att ta i beaktning huruvida bilden är ämnad att uppfattas av

mottagaren.

4.1.1 Urval och utförande

Den visuella researchen påbörjades genom att undersöka Vattenfalls digitala plattformar;

hemsidan, instagram och youtube. Bildmaterialet som söktes var marknadsföring av

vindkraft, samt informativ kommunikation om vindkraft. Detta bildmaterial användes för

att få uppfattningen av vindkraft från mottagarna, därför behövde bildmaterialet vara både

marknadsföring och information för en bredare uppfattning som ledde till mer utvecklade

svar. Intervjuerna gick till så att de startade med inledande frågor för att värma upp

respondenten. Dessa frågor var av mer generell karaktär. Därefter visades

marknadsförings-kommunikation och en reklamfilm för vidare frågor som var betydligt mer

ingående.

4.2 Samtalsintervjuer

Intervjuer ska hållas för att få en ökad förståelse om hur personers uppfattning på

marknadsföringen ser ut i förhållande till den information som företaget väljer att dölja.

Intervjuer är bra i mån när personliga åsikter och hur människor väljer att förhålla sig till

marknadsföringen i detta fall. Enligt Esaiasson et al. (2007) är samtalsintervjuer som bäst
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när frågorna som ställs är så korta som möjligt och svaren är så långa som möjligt, tvärt om

så krävs det revidering av intervju upplägget. Kvalitativa samtalsintervjuer är metoden som

använts till denna undersökning för att få ett tydligt och brett resultat om hur mottagarna

uppfattade reklamen och kommunikationen från Vattenfall. Metoden ger möjligheter att får

reda på åsikter och uppfattningar ur komplexa perspektiv med åsikter som inte är möjliga

med exempelvis enkäter. Detta för att få reda på hur ett urval mottagare uppfattar

Vattenfalls marknadsföring. Enligt Esaiasson et al. (2007) bör man intervjua runt tio personer,

vilket den här undersökningen uppnådde som mål.

4.2.1 Urval

Urvalskriterier i den här uppsatsen är att respondenterna inte ska ha någon utbildning inom

marknadsföring eller grafisk design samt inte ha förkunskap om vindkraft. Detta för att

strategiskt inte skapa ett resultat som skiljer sig från populationen (Esaiasson et al. 2007).

För att finna dessa respondenter så användes ett självselektionsurval genom att posta ett

inlägg i ett internetforum med 130 aktiva medlemmar. Efter självselektionsurvalet så

användes strategiskt urval för att få en så stor mångfald bland respondenterna som möjligt.

Esaiasson et al. (2007) föreslår att antalet respondenter som deltar i en

forskningsundersökning ska vara minst tio personer vilket har uppnåtts i uppsatsen.

4.2.2 Utförande

Innan intervjuerna började så fick alla frågan om det var okej att spela in intervjun för att ge

möjlighet till att lyssna på svaren och analysera dem. Intervjuerna gick till så att det

börjades med att ställa inledande frågor för att få deras syn på området som undersöktes,

marknadsföring och miljöfrågan. Sedan så delades marknadsföringsmaterial om Vattenfalls

vindkraft för att få respondenternas perspektiv på marknadsföringen. Följdfrågor ställdes

därefter för att mer detaljerat få en uppfattning av hur marknadsföringen uppfattas. I slutet

av intervjun så tillfrågades alla vad de skulle säga saknas med marknadsföringen.
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4.2.3 Metodproblem

Ett möjligt problem med att utföra intervjuer över telefon är att visa bildmaterial över nätet,

vilket kan skapa eventuella missförstånd. Sedan så är samtal över telefon inte alls lika

intuitiva vilket gör att förståelsen för hur respondenten känner för samtalsämnet eller en

otydlighet i att visa sina åsikter. Det finns samtidigt en möjlighet att bli mer frispråkig när

respondenten inte ser hur den som intervjuar reagerar på sina svar. Detta kan ses som ett

problem eller en fördel beroende på vem som intervjuas.

4.2.4 Etiska aspekter

Forskning har idag en viktig del i samhället för dess utveckling samtidigt som

forskningsmetoder inte bör vara på gränslandet till dålig moral och etik. Där ska all forskning

förhålla sig till lagstiftningen om GDPR. Innan intervjuerna började så fick alltid

respondenten frågan ifall att det var okej att intervjun spelades in. Även gavs tydlig

information till respondenterna om hur inspelningarna har använts; att intervjuerna inte

kommer publiceras utan bara användas för att kunna lyssna på och analysera. Sedan så ska

undersökning inte visas ha en tydlig vinkel att verka som marknadsföring för eller emot

(Markley, 1950). Detta för att inte lägga svaret i händerna på respondenterna eller publicera

ett resultat till syfte för given fördel i fråga.

4.2.5 Validitet och reliabilitet

Enligt Esaiasson et al. (2007) så beskrivs validitet på flera sätt i litteraturen bl.a. ”som

överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator” eller “vi mäter det

vi påstår att vi mäter”. Det är därmed viktigt att sikta på så hög validitet som möjligt.

Reliabilitet beskriver noggrannheten av mätningen i undersökningen. Detta gicks igenom

noggrant under den visuella researchen för att bildmaterialet behöver stämma bra överens

med syftet och frågeställningarna.
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5 Resultat och analys

5.1 Visuell research

Den visuella researchen genomfördes för att hitta bildmaterial som kunde användas som

grund för att undersöka hur en grupp mottagare uppfattade Vattenfalls marknadsföring av

vindkraft. Resultatet av den visuella researchen visas i bilaga 1 längre ned i dokumentet.

Marknadsföringen från Vattenfall som undersöktes var deras digitala kanaler, detta

innefattade hemsida, instagram samt youtube (se bilaga 1). De utvalda bilderna visar

framförallt vindkraft som står i landskapsmiljöer med naturen i bakgrunden. Himlen i det

funna bildmaterialet var övervägande blå. Intill bilderna eller ovanpå dem så var det oftast

informativ text om varför vindkraft är ett bra alternativ (se bilaga 1).

Den utvalda marknadsföringen i den visuella researchen visade sig generellt sett vara

hållbar. Det största målet som marknadsföringen hade var att göra reklam för Vattenfalls

fossilfria energi (se bilaga 1). Utifrån endast den visuella researchen så går det inte att dra

slutsatsen att marknadsföringen är greenwashing. Utan det behövs undersökas ytterligare

om det som företaget faktiskt säger i sin marknadsföring stämmer överens med

verkligheten. Vattenfalls marknadsföring påstår att dem säljer hundra procent fossilfri

elektricitet i Sverige (se bilaga 1). Detta motbevisas dock av Widding (2021) i sin video där

hon säger att Sverige måste komplettera med tysk kolkraft när vindkraftverken inte kan

användas på grund av för svaga vindar eller för starka vindar. Detta tyder på att Vattenfalls

marknadsföring av vindkraft kan ligga inom ramarna för greenwashing. Samtidigt så finns

det många delar i marknadsföringen som kan tolkas som att Vattenfall arbetar med

intentionen av att förbättra miljön. Vattenfalls vindkraft är inte cirkulär design enligt dem

själva (Vattenfall, 2021). Istället beskriver företaget att det som är enklast att återvinna är

turbinerna i kraftverken som kan återvinnas till 85%. Andra delar som rotorbladen går inte

alls att återvinna till samma grad för att dem är gjorda av komposit (Widding, 2021). Detta

betyder dock inte att Vattenfall ej har som mål att arbeta utifrån en cirkulär design samt

bidra till en cirkulär ekonomi. Detta är något som tydligt förmedlas i deras marknadsföring.

MacArthur (2021) menar att allt som skapas ska verka för ett syfte, där produkten ska ha ett

fortsatt användningsområde efter att den har fyllt sin primära funktion. Vattenfall redovisar
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inte huruvida andra delar av konstruktionen än turbinen skulle kunna ha ett annat

användningsområde i ett senare skede.

För att följa företags samhällsansvar i Sverige så krävs det enligt CSR Sweden (2021) att

företagen ska jobba för att uppnå de globala målen. Det framgår inte i

marknadsföringen från Vattenfall om dem jobbar för något ytterligare än att minska

koldioxidutsläppen vilket ligger i linje med mål 13. Då dem är medlem i CSR Sweden så kan

Vattenfall bidra med information och kunskap inom dess område vilket tyder på att dem tar

sitt samhällsansvar.
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5.2 Samtalsintervjuer

Samtalsintervjuerna visade att det generellt sett inte var så mycket av Vattenfalls

marknadsföring som upplyste respondenterna om varför vindkraft är ett bra miljöval. Den

allmänna uppfattningen från respondenterna var att det är svårt att veta vad man kan göra

för att inte försämra klimatet, om det inte innefattar uppenbara och lättillgängliga beslut så

som exempelvis sopsortering.

5.2.1 Marknadsföring

5.2.1.1 Hållbar marknadsföring

Marknadsföringen uppfattades som hållbar i många avseenden, att den är menad för

att göra det bättre för miljön och minska koldioxidutsläppen. Samtidigt uppfattades

marknadsföringen av majoriteten av respondenternas som god så saknades information om

varför vindkraft är hållbart.

Respondenternas svar tyder på en allmän tveksamhet till olika företags marknadsföring.

Vilket resulterar i att respondenterna även känner tveksamhet till Vattenfalls marknadsföring.

Detta kan tolkas som att det inte har någon större betydelse hur företag kommunicerar

hållbarhet. Samtidigt som att Ottosson & Parment (2016) menar att företag marknadsför de

delar som är hållbara i längden. Så bara för att respondenternas tillit inte räcker till så

betyder det inte att Vattenfall marknadsför sig ohållbart. Vilket inte direkt visar huruvida

marknadsföringen är hållbar eller ej utan snarare huruvida det gör skillnad.

5.2.1.2 Greenwashing

Enligt Seele & Gatti (2015) så definieras inte greenwashing i betraktarens ögon utan syftar till

att desinformera. Resultatet av samtalsintervjuerna visade att det inte fanns någon direkt

antydan om att det skulle förekomma greenwashing i Vattenfalls marknadsföring. Detta kan

tyda på att respondenterna hade varit till hjälp av mer kunskap om verksamheten bakom

vilket inte förekom i denna undersökning.
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På frågan om vad respondenterna skulle vilja veta mer av utifrån den marknadsföring som

presenterades så svarade majoriteten att de ville få ytterligare information om bland annat

återvinning av vindkraftverken samt hur Vattenfall går tillväga när det inte blåser.

Widding (2021) menar att det vid brist på vind köps in kolkraft från Tyskland vilket inte

framkommer i Vattenfalls marknadsföring och kan i så fall tolkas som greenwashing. Detta

då Vattenfall under dessa omständigheter inte säljer 100% fossilfri elektricitet. Detta kan

tolkas som att Vattenfalls marknadsföring befinner sig i en gråzon, då de väljer att inte tala

om i de icke miljövänliga områdena av vindkraft. Ett resultat av detta kan tyda på att deras

produkt verkar mer miljövänlig än vad den egentligen är. Respondent 2 säger att “Det är inte

ofta man verkligen kan lita på att ett företag verkligen följer det som dem marknadsför”.

Vilket stärker uppfattningen om att det skulle kunna vara greenwashing. Så oavsett huruvida

Vattenfalls marknadsföring är greenwashing eller inte anser majoriteten respondenter

att det inte har så stor betydelse då tilliten till företags marknadsföring överlag är låg.

Samtidigt som respondenterna uppger att det gör vad de kan för att förbättra miljön utefter

bästa förmåga. Minoriteten av respondenterna anser att informationen är tillräcklig och att

vindkraft är ett bra miljöval. “Jag tycker detta låter som väldigt positivt eftersom att

Vattenfall redovisar för vad man konkret gör för att förbättra miljön” säger respondent 7.

5.2.2 Cirkulär design

Trots att det inte är helt cirkulär design så tyckte majoriteten av respondenterna att det var

ett steg i rätt riktning att Vattenfall visar på kostnader och möjlighet att återvinna vissa delar

av vindkraftverken. Enligt de flesta respondenterna så verkar det som att Vattenfall arbetar

för en mer cirkulär design, samtidigt som några få var mer skeptiska och inte

litade på Vattenfalls marknadsföring. Detta för att informationen inte var tydlig nog för att

kunna avgöra hur stor skillnad olika val gör för att förbättra miljön.

Att jobba för en cirkulär design är inget som är lika vedertaget som att jobba för

miljön i dagens samhälle och heller inte en del som marknadsförs i lika stor grad. Detta

betyder dock inte att båda delarna inte är lika viktiga att jobba för.

Av den anledningen så är inte det lika stor del av reklamkampanjer om cirkulär design

som att göra reklam för miljön. Med hjälp av respondenterna så uppfattades Vattenfalls

arbete som att dem jobbar för en cirkulär design, till exempel när dem redovisar för vad som

kan återvinnas och tas om hand. Detta påpekades av minoriteten av respondenterna och

kan tyda på att Vattenfall i så fall talar sanning.
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5.2.2.1 CSR företags samhällsansvar

Enligt CSR Sweden (2021) så är utgångspunkten för företags samhällsansvar att jobba för

de globala målen. Enligt de flesta respondenterna så tog Vattenfall sitt samhällsansvar

utifrån marknadsföringen. Några få respondenter tog upp att dem inte kan avgöra om

Vattenfall tog sitt samhällsansvar eller inte.
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6. Slutsats

Enligt majoriteten av respondenterna så uppfattas Vattenfalls marknadsföring gällande

vindkraft bra avseende hållbarhetsaspekter. Deras marknadsföring ansågs god för

utvecklingen av dagens samhälle. Majoriteten av respondenterna uppgav dock att de

överlag har svårt att lita på företag och marknadsföring gällande miljöfrågor. Nedan är

slutsatser kopplade till uppsatsens två frågeställningar och övergripande syfte.

 

6.1 Hur ser Vattenfall visuella digitala marknadsföring ut kring vindkraft?

Vattenfalls marknadsföring är både informativ och de använder dem sig av naturbilder för

att föra fram sitt budskap om att jobba för en bättre miljö. Det i sin tur kan ses som en visuell

strategi som framförallt marknadsför det goda arbetet med miljön, lite energi läggs på att

beskriva varför det jobbet är till fördel för miljön.

 

6.2 Hur ser människors uppfattning av Vattenfalls marknadsföring om

vindkraft ut i Sverige?

Uppfattningen av Vattenfalls marknadsföring av vindkraft är väldigt blandad, ungefär hälften

uppfattade den som miljövänlig. Enligt respondenterna saknas information många gånger

vilket några uppfattade som att företaget använder sig av greenwashing. En majoritet av de

intervjuade uppger däremot att Vattenfalls marknadsföring om vindkraft ger en bild av att det

som de säger är det som företaget också gör. I de delar av marknadsföringen som

respondenterna upplever att det finns bristande information från Vattenfall, upplevs dock

som greenwashing. 

 

En slutsats är att Vattenfalls marknadsföring ger intrycket av att företaget arbetar för hållbar

utveckling genom bland annat mindre koldioxidutsläpp i Sverige. En slutsats är även att den

visuell kommunikationen har betydelse för hur marknadsföringen upplevdes – detta då den

här uppsatsen pekar på att otydlig information eller avsaknaden av den, kan uppfattas som

greenwashing.
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7. Slutdiskussion

Enligt majoriteten av respondenterna så var Vattenfalls marknadsföring gällande vindkraft

bra i hållbarhetsaspekt och miljöaspekter. Deras marknadsföring var bra för utvecklingen av

dagens samhälle. Sedan så hade majoriteten av respondenterna svårt att lita på företag och

marknadsföring gällande miljö rent generellt. Detta i kombination av att många

respondenter har svårt att greppa miljöfrågor och inser inte hur dem påverkats av

koldioxidutsläppen. Detta genererar en annan fråga som är, vad företag kan gör för att få

folk engagerade för att förbättra miljön? Samtidigt som många företag kan förtjäna låg tillit

så drabbar det företag som är genuina och gör allt vad de kan för att inte försämra miljön.

Här anser jag att det behövs bättre lagstiftning kring för att göra greenwashing olagligt; med

en striktare lagstiftning så skulle personers tillit kunna växa gentemot företag. De globala

målen är viktiga att uppnå samtidigt som ytterligare mål för god etik specifikt i företags och

näringslivet skulle behövas i Sverige.

Metodvalet i fråga var jämfört innan för att uppnå ett så bra resultat som möjligt så med

resultatet i hand så hade enkäter varit bra för att få ett bredare perspektiv på hur

marknadsföringen uppfattas på stor skala. Att få igenom mängden intervjuer som gjordes

var det svåraste på den tiden för uppsatsen för att få en högre mångfald av personer i

resultatet. Sedan hade en semiotisk bildanalys gjort att man hade kunnat få ett tydligare

resultat över vad som undersöktes för att koppla det resultatet till intervjuerna.
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9 Bilagor

9.1 Bilaga 1

Bilaga ett visar den visuella researchen som var gjord om Vattenfalls marknadsföring av

vindkraft. Resultatet av denna undersökning användes för att visa respondenterna för att

dem skulle ha bildmaterial att ta ställning till. Denna visuella researchen undersöktes i

Vattenfalls digitala kanaler som hemsida, instagram och youtube.

Detta är informationsbilder från Vattenfalls hemsida som beskriver varför det är så bra enligt

dem att välja vindkraft.
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Detta är marknadsföring från Vattenfalls instagramsida som visar vad de gör för en bättre

miljö. Bilder på vindkraft med en blå himmel och åkermark.
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De fyra bilderna nedan är skärmdumpar huvud video som marknadsför fördelarna enligt

dem.

En bild som visar ett vindkraftverk med himmel och åkermark i bakgrunden med text som

fördelar med vindkraft.

En bild med ett gammalt vindkraftverk och en himmel i bakgrunden. Med en text som

beskriver Vattenfalls arbete med miljön.
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En bild på ett vindkraftverk från ovan som står på åkermark Som beskriver att

vindkraftverken kompenserar för koldioxidutsläppen som det kostar att tillverka

vindkraftverket på ett år.

En bild som beskriver Vattenfalls elproduktion för att uppnå fossilfri och förnybar

elproduktion.
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9.2 Bilaga 2

Bilaga 2 är frågemanualen som följdes för att intervjua respondenterna om Vattenfalls

marknadsföring av vindkraft. Frågemanualen användes för att få intervjupersonen att ge sin

personliga uppfattning av miljöreklam i ett specifikt fall. Samt som att koppla till inledande

frågorna för att särskilja mellan uppfattningar av marknadsföring i sin helhet och

uppfattningen av fallstudien.

Inledande

Hur ser du på miljöfrågan?

Vet du vad greenwashing är?

Hur ser du på reklam som mål med produkten att påverka miljön till det bättre i förhållande

till greenwashing?

Vattenfall

Vad tycker du om vattenfalls kommunikation gällande vindkraft?

Hur väl tycker du att dem arbetar för miljöfrågan?

Finns det något i deras kommunikation som visar sig vara ouppriktigt gällande frågorna som

dem engagerar sig i?

Finns det antydande på greenwashing i deras kommunikation?

Vad skulle du vilja veta mer om efter du har sett denna kommunikation?
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